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Beste lezer,

2014 is al een maand oud en het lijkt erop dat het herstel van de economie zich heeft 
ingezet. De laboratoriumwereld zet zijn mars richting meer efficiëntie en convergentie 
verder. Ik heb er vroeger reeds op gewezen: kleine labs zullen verdwijnen, meer speci-
alisatie zal zijn ingang vinden en de kapitaalsbasis om een modern laboratorium uit te 
bouwen zal altijd maar zwaarder worden.
Ook de klant is veeleisend: hij wil alsmaar kortere doorlooptijden, nog lagere detectieli-
mieten (of juist niet!), nog meer componenten in dezelfde run, snellere service na resultaat 
(verduidelijking, adviesverlening, meldingsplicht, …). Het zijn allemaal items die tot het 
dagdagelijks management behoren van een goed werkend en flexibel laboratorium.

In dit kader heeft het Bestuur Laboratoria van het FAVV zijn controleprogramma, partim 
analyses 2014 toegekend via de formele procedure voorzien in de nieuwe wet van 2006 
op de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en  
diensten.  Door deze keuze is een besparing van verschillende honderdduizenden euro’s 
gerealiseerd, want iedere euro wordt meer nog dan vroeger drie keer omgedraaid  
alvorens hij wordt uitgegeven.
 
We houden eraan om met onze partners die ingetekend hebben op het raamcontract 
te blijven samenwerken in een goede verstandhouding en met duidelijk afgelijnde 
opdrachten waaraan KPI’s (kern performantie indicatoren) verbonden zijn. De verhouding 
tussen de analyses die uitgevoerd worden in eigen beheer t.o.v. derden schommelt rond 
de 75/25. Het uitbestede pakket vertegenwoordigt ca. 2 miljoen €, een niet te versmaden 
bedrag.
 
Ik wens u veel leesgenot met deze elfde editie van Labinfo. 

Geert De Poorter
Directeur-generaal Laboratoria

Editoriaal
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Opkomende ziekten in bossen :  
uitdagingen, perspectieven en rol van het 
NRL plantenziekten

Anne Chandelier
Centre wallon de Recherches agronomiques, Département Sciences du Vivant, Unité Biologie des Nuisibles et 
Biovigilance 

In de loop van de laatste 30 jaar kwamen bossen meer en meer voor opkomende ziekten te staan. Deze ziekten 
kunnen een zeer belangrijke impact hebben, niet alleen vanuit economisch standpunt (lagere houtproductie, 
verlies van tewerkstelling in de houtfilière, financieel verlies voor boomkwekerijen), maar evenzeer vanuit een eco-
logisch (teloorgang van de biodiversiteit, verstoring van ecosystemen) en een maatschappelijk oogpunt (veran-
dering in het landschap, verdwijnen van bossoorten die het publiek na aan het hart liggen. Als voorbeeld citeren 
wij de iepziekte die veroorzaakt wordt door de schimmel Ophiostoma novo-ulmi, het afsterven van de zwarte els 
veroorzaakt door Phytophthora alni (fig. 1a), het afsterven van de es veroorzaakt door de schimmel Hymenoscyp-

hus pseudoalbidus (fig. 1b), of meer recent het afsterven van de lariks veroorzaakt door  Phytophthora ramorum. 
Twee van die pathogene organismen (P. alni en H. pseudoalbidus) hebben reeds enorme schade aangericht in 
Belgische bossen. 

Waar komt een opkomende ziekte vandaan ?

De voornaamste insleepweg van pathogene organismen is het toenemende internationale verkeer. Besmette 
planten of delen van planten (zaaizaden, scheuten, levende planten bestemd voor boomkwekerijen), hout of 
paletten (“wood packaging”) zijn potentiële “toegangspoorten” voor schimmels, insecten of nematoden in bossen. 
De rol van het publiek is ook niet te verwaarlozen, of het nu door rechtstreekse introductie is van planten of zaden 
meegebracht in bagage en die aan elke controle ontsnappen of pathogene organismen die op hun kledij zit of in 
modder die aan hun schoenen blijft kleven. Tezelfdertijd worden door de klimaatverandering, de temperatuur en 
vochtigheidsgraad van een gebied gewijzigd, waardoor de plaatselijke waardplanten verzwakken en gevoeliger 
worden voor infecties. Daarbij komt nog dat gewijzigde klimatologische omstandigheden ook kunnen leiden tot 
de uitbreiding van het verspreidingsgebied van een pathogeen organisme.

Niettegenstaande de oorzaken voor insleep gekend zijn (maar soms moeilijk te controleren), zijn de factoren, die 
maken dat een exotisch pathogeen organisme zich in een bepaalde zone gaat vestigen en een epidemie ver-
oorzaakt, moeilijk te beheersen omwille van de complexiteit van de toenemende verspreiding. Hoewel Richtlijn 
2000/29/EC aangetoond heeft waardevol te zijn voor gereguleerde organismen, heeft ze geen impact op de op-
komende pathogenen omdat de ziektes die ze veroorzaken niet voorspelbaar zijn. Bovendien leveren die meestal 
geen grote fytosanitaire problemen op in hun milieu van oorsprong (omwille van het feit dat waardplanten en 
het pathogeen agens samen evolueren). Dit betekent dat de opduikende organismen aan fytosanitaire controles 
ontsnappen, althans in het begin. Ten slotte, wanneer opkomende ziekten zich in een natuurlijke omgeving (bv 
bossen) manifesteren, zijn ze moeilijk te controleren met behulp van fytosanitaire maatregelen omdat ze zich heel 
snel verspreiden. 
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Fig. 1. Symptomen veroorzaakt door de opkomende problematiek in Belgische bossen.
A : afsterven van zwarte els (Alnus glutinosa) veroorzaakt door Phytophthora alni – symptomen op de stam en aan 
de kruin
B : afsterven van de es (Fraxinus excelsior) veroorzaakt door Hymenoscyphus pseudoalbidus - symptomen in het 
hout en aan de kruin (foto’s, A. Chandelier)

Hoe reageren we op deze nieuwe fytosanitaire bedreigingen ?

Op Europees vlak staat men in wetenschappelijke kringen klaar via verschillende projecten  [FORTHREAT (1), ISE-
FOR (2)]. Er worden verschillende pistes voorgesteld om de ontwikkeling van opkomende ziektes bij verschillende 
boomsoorten te beperken (Stenlid et al. 2011) (3), waaronder :
•	 intensifiëring van de monitoring in Europa;
•	 invoering van snelle opsporingsystemen voor pathogene organismen (« Early Warning Systems »), en meer 

bepaald van sporenvallen (fig. 2); 
•	 gebruik maken van “getuigenplanten” die in verschillende gebieden overal ter wereld worden aangeplant om 

hun gedrag te evalueren t.o.v. een fytosanitaire problematiek die in Europa niet gekend is;
•	 aanpassing van de wetgeving met betrekking tot de fytosanitaire controle (bestaande normen beter imple-

menteren; rekening houden met de noodzaak van versterkte fytosanitaire analyses in ontwikkelingslanden 
waar vaak planten vandaan komen; fytosanitaire risico evaluatie door PRA (« Pest Risk Analysis »).
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Fig. 2. Opstellen van sporenvallen in bossen om de populatie van pathogene schimmels te volgen die via de lucht 
verspreid worden (foto, A. Chandelier)

Wat doet het NRL plantenziekten ?

In België bestudeert het NRL plantenziekten de opkomende problematiek in de bossen in  verschillende on-
derzoeksprojecten, die nationaal of internationaal gefinancierd worden. Door zijn deelname aan verschillende 
Europese vergaderingen over gereguleerde organismen (meer bepaald de vergaderingen van de “European and 
Mediterranean Plant Protection Organization, EPPO”) brengt het de gewestelijke en federale beleidsinstanties 
op de hoogte van elke nieuwe fytosanitaire bedreiging voor bossen. Ten slotte adviseert het ook het FAVV over 
problemen waarover opleiding kan worden gegeven aan de inspecteurs die belast zijn met de controle van 
boomkwekerijen in het bijzonder. Bovendien maakt het laboratorium mycologie van het CRAW deel uit van het 
consortium van laboratoria van het “Observatoire Wallon de la Santé des Forêts”. In dat kader werkt het labo mee 
aan het fytosanitair toezicht op bossen en organiseert het opleidingen voor bosbeheerders met als doel de ziek-
ten te herkennen die de verschillende boomsoorten treffen.

Bibliografie :

1. European network on emerging diseases and threats through invasive alien species in forest ecosystems 
(FORTHREATS, FP6, 2007-2009)

2. Increasing Sustainability of European forests : modelling for security against invasive pests and pathogens 
under climate changes (ISEFOR, FP7, 2011-2013)

3. Stenlid J, Oliva J, Boberg JB, Hopkins AJM (2011). Emerging diseases in European forest ecosystems and 
responses in society. Forests 2, 486-504

a.chandelier@cra.wallonie.be
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Mariene biotoxinen: een groeiend 
probleem voor de volksgezondheid

Philippe Delahaut en Mathieu Dubois
CER Groupe - Département Santé, Rue du Point du Jour 8, 6900 Marloie, België

Inleiding

Gedurende de laatste jaren ligt de aanhoudende bloei van mogelijk giftige algen aan de oorsprong van een vei-
ligheidsprobleem wat betreft drinkwater en visserijproducten, in het bijzonder schelpdieren. 

Mariene biotoxinen zijn secundaire metabolieten, gesynthetiseerd door dinoflagellaten en diatomeeën. Deze 
toxinen kunnen giftig zijn voor de mariene fauna of voor de consumenten via schelpdieren of vissen. Gewoonlijk 
klasseert men deze toxinen volgens de vastgestelde klinische symptomen bij een intoxicatie.

Belangrijkste mariene biotoxinen

“ Diarree inducerende toxinen (DSP) “ bevatten meerdere verbindingen waarvan de bekendste okadazuur is. Men 
stelt seizoensgebonden en geografische veranderingen vast met betrekking tot de aanwezigheid en toxiciteit 
hiervan.
Verschillende toxinen (DTX, PTX, YTX, enz.) kunnen aan de oorsprong liggen van deze spijsverteringsproblemen, 
waardoor ze kunnen verward worden met virale of bacteriële infecties. In de jaren 60 in Nederland wordt voor de 
eerste keer melding gemaakt van maag-darmontstekingen als gevolg van de consumptie van mosselen. Klinische 
symptomen verschijnen gemiddeld 4 uur na inname van besmette schelpdieren. Het gaat om diarree, braken en 
buikpijn. Deze symptomen verdwijnen na 3 dagen zonder nawerking. 

“ Paralytische toxinen (PSP) “ vormen een familie van een twintigtal chemisch verwante moleculen waarvan saxi-
toxine de basistoxine is.
Tussen 1689 en 1962 werden in de geschiedenis verschillende gevallen van intoxicatie vermeld die dodelijk 
kunnen zijn. De meeste gevallen werden vastgesteld in de gematigde gebieden met een predominantie aan de 
noordkust van het Amerikaanse continent. Vervolgens werden in de Europese landen alsook in het Zuid-Ameri-
kaanse continent en in Azië gevallen van intoxicatie door mosselen en schelpdieren beschreven.
De symptomen van intoxicatie duiken zeer snel op na de inname en de ernst hangt af van de ingenomen dosis, 
alsook van de individuele gevoeligheid.
In de meeste gevallen is het herstel volledig na enkele dagen maar in de ergste gevallen kunnen consumenten 
sterven als gevolg van een ademhalingsverlamming. De symptomen zijn hoodzakelijk zenuwaandoeningen van 
het type paresthesie. Helaas bestaat er tot nu toe geen tegengif.

De eerste gevallen van “amnesic shellfish poison (ASP) “ werden eind 1987 bekendgemaakt als gevolg van de 
consumptie van mosselen uit de riviermonding van het Prins Edwardeiland in Canada. De vastgestelde mariene 
biotoxine was domoizuur. Sindsdien werd deze biotoxine vastgesteld op andere plaatsen. Onder andere in landen 
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waar toezicht variabele hoeveelheden domoizuur in schelpdieren aan het licht bracht.
Korte tijd na inname vertonen de patiënten klassieke symptomen van voedselvergiftiging (braken, buikkramp, 
diarree,...). Vervolgens treden ongeveer 2 dagen later neurologische klachten op (hoofdpijn, geheugenverlies, des-
oriëntatie, coma, ...). Gewoonlijk duurt het herstel 1 tot 4 dagen, maar onder de zieken die werden getroffen door 
hevige stuiptrekkingen zijn helaas reeds doden gevallen.
Uit de analyse blijkt dat er een verband is tussen de vastgestelde stoornissen en de ingenomen dosis.

Naast deze drie bekendste groepen, bestaan er nog andere toxinen zoals de brevetoxinen, ciguatoxinen en meer 
recent de azaspiraciden, spiroliden en gymnodinium. De symptomen van alle intoxicaties zijn hoofdzakelijk diges-
tief of neurologisch van aard.
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Opsporingsmethode 

De problemen bij de analyse van mariene biotoxinen zijn vooral te wijten aan de zeer complexe chemische struc-
tuur van deze toxische moleculen. Deze maakt de chemische synthese van deze stoffen praktisch onmogelijk. De 
enige manier om ze in beperkte hoeveelheid te bekomen is om ze in vitro trachten te produceren vanuit de teelt 
van toxische algen. Dit is echter een onzeker en zeer vervelend werk. Deze moeilijkheid beperkt de toegang tot 
referentiestoffen die nodig zijn voor de analyse.

In België voert het FAVV regelmatig controles uit op de verschillende soorten schelpdieren en specifiek op mosse-
len. Voor de opsporing van domoizuur wordt hogedrukvloeistofchromatografie (HPLC) met UV-detectie gebruikt. 
Die heeft een bepalingsgrens van 0,8 mg/kg. Voor de PSP-groep bestaan er 2 officiële methoden: met name de 
bioassay op muizen en HPLC met fluorescentiedetectie. In de toekomst zal men zich focussen op een LC-MS/MS-
methode voor de moleculen van deze groep. Deze techniek wordt reeds routinematig gebruikt voor okadazuur 
en verwante verbindingen.

Besluit 

Het domein van mariene biotoxinen is in volle uitbreiding. Er worden regelmatig nieuwe toxische soorten, nieuwe 
mariene biotoxinen en nieuwe besmette gebieden ontdekt. Gezien de rechtstreekse en volledige eliminatie on-
mogelijk is, proberen wetenschappelijke studies de bloei van toxinogene soorten fytoplankton te voorspellen.

Tegelijkertijd leidde de ontwikkeling van voorzuiveringsmethoden voor deze toxinen tot het op punt stellen van 
nieuwe biologische en fysico-chemische methoden voor de opsporing ervan. De opsporing en kwantificering 
van deze moleculen worden bemoeilijkt door de beperkte beschikbaarheid van de standaarden van deze toxinen. 
In tegenstelling tot de fysico-chemische methoden die te specifiek zijn, zijn de bioassays niet gevoelig genoeg.

infolnr@cergroupe.be
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Diagnose van brucellose : problemen en 
vooruitzichten
David FRETIN
Unit « Bacterial Zoonoses of Livestock », Operational Direction Bacterial Diseases, CODA-CERVA, Groeselenberg 99, 
1180 Brussels

België is sinds 2003 officieel vrij van runderbrucellose (Europese beschikking 2003/467/EG). Om deze vrije status 
te behouden werd een bewakingsprogramma opgestart. Dit programma steunt op een bacteriologische diag-
nose van abortussen, een steekproefsgewijze screening van rundveebeslagen in de winter (winterscreening) en 
een serologische diagnose van aankopen (indien deze worden toegepast in functie van de epidemiologische 
situatie) en van invoer van runderen uit landen die niet officieel vrij zijn van runderbrucellose. Dankzij dit bewa-
kingsprogramma, in het bijzonder het abortusprotocol uitgewerkt door ARSIA en DGZ en gefinancierd door het 
FAVV, konden nieuwe haarden van runderbrucellose worden opgespoord in 2010, 2012 en 2013. De oorzaken van 
de heropleving van runderbrucellose in ons land zijn tot op heden nog niet opgehelderd.
Het bewakingsprogramma en de opvolging van haarden in 2010, 2012 en 2013 hebben het probleem van de 
serologische diagnose van brucellose, d.w.z. de vals-positieve serologische reacties, aan het licht gebracht. Deze 
reacties zijn bijzonder problematisch in landen waar de prevalentie van de ziekte laag of onbestaande is. 

Vals-positieve serologische reacties 

De serologische diagnose van brucellose steunt op de opsporing van antistoffen die gericht zijn tegen de 
lipopolysachariden (LPS) van de bacteriën. LPS zijn complexe suikers die terug te vinden zijn aan het oppervlak 
van gram-negatieve bacteriën. De samenstelling en structuur van deze suikers variëren in functie van de bacterie-
soort. Ze vormen een beschermende barrière rond de bacteriële envelop en zijn dus een belangrijk doelwit van 
het immuunsysteem. Het probleem in het kader van de diagnose van brucellose is dat de LPS van Brucella een 
gemeenschappelijke structuur bezitten met de LPS van andere bacteriën; het is vooral Yersinia enterocolitica O9 
dat problemen veroorzaakt. Deze bacterie is een veel voorkomende darmbacterie bij runderen, maar is weinig pa-
thogeen. De experimentele besmettingen op runderen, die zijn uitgevoerd in het CODA, bewijzen dit fenomeen 
van serologische kruisreactie. Runderen die besmet zijn met Y. enterocolitica O9 geven een positief serologisch 
resultaat bij klassieke diagnostische tests voor brucellose.
Tot op heden wist geen enkel wetenschappelijk onderzoek een sluitende oplossing te vinden voor dit belangrijke 
probleem i.v.m. de diagnose van Brucella infecties. 

Brucellose bacteriologie

Bij gebrek aan een serologische test die de status van een dier certificeert, blijft de isolatie van de bacterie de « 
golden standard ». Abortus is het typische gevolg van de ziekte bij runderen op het einde van de dracht. Bij de 
abortus wordt een grote hoeveelheid kiemen uitgescheiden, tot 1 miljard kiemen per gram abortusmateriaal. 
In eerste instantie is het dus mogelijk om via lichtmicroscopie de aanwezigheid van kiemen aan te tonen, met 
name na een Stamp kleuring (figuur 1). Met deze kleurstof kan echter geen onderscheid worden gemaakt tussen 
Brucella sp, Chlamydophila abortus en Coxiella burnetii, allemaal besmettelijke agentia die kunnen leiden tot een 
abortus. Het kweken van het abortusmateriaal in een selectief milieu gedurende 10 dagen kan Brucella aantonen. 
Bijkomende kweektests met verschillende kleurstoffen, agglutinatie en moleculaire biologie kunnen de bacterie 
typeren.  
De bacteriologische diagnose op geslachte dieren is moeilijker, want naast de drachtige uterus is Brucella abortus 
niet systematisch in een ander orgaan terug te vinden.



1110

 
Figuur 1: Lichtmicroscopie, 500 keer vergroot, van een Stamp kleuring van een kweek van Brucella sp.

Uitdaging voor de toekomst

Voor de laboratoria en onderzoeksteams zijn er twee aandachtspunten. Het eerste is het op punt stellen van de 
serologische test voor een vermindering of het volledig vermijden van de vals-positieve reacties en het tweede is 
het op punt stellen van moleculaire testen die zorgen voor een snelle opsporing en typering van de bacterie. Een 
moleculaire karakterisering is noodzakelijk om de relatie tussen twee of meerdere stammen en eventueel de bron 
van besmetting te kunnen identificeren.

david.fretin@coda-cerva.be 
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Een nieuw type multiplex methode voor 
screening van GGO in levensmiddelen en 
diervoeders ontwikkeld in het ORIENT-
EXPRESS project

Sylvia Broeders, Sigrid De Keersmaecker en Nancy Roosens
WIV-ISP, Dienst Platform Biotechnologie en Moleculaire Biologie (PBB)

INHOUD EN DOELSTELLING

Commercialisering van Genetisch Gemodificeerde Organismen (GGO) is strikt gereglementeerd in Europa en 
detectie is een geïntegreerd onderdeel van deze wetgevingen (1, 2). Tot op heden is real-time PCR de verkozen 
methode voor GGO-detectie. Methoden voor het kwantificeren van GGO worden gevalideerd en gepubliceerd 
door het “European Union Reference Laboratory” (EU-RL) en verder geïmplementeerd door de GGO-detectiela-
boratoria. Deze event-specifieke methoden worden ook gebruikt om ondubbelzinnig de GGO in levensmiddelen 
en diervoeders te identificeren. Gezien de toename van het aantal genetisch gemodificeerde (GM) events dat op 
de markt gebracht wordt (3), is het niet meer realistisch om elk GGO één per één te identificeren. Daarom hebben 
veel laboratoria een screening-instrument ontwikkeld als eerste stap in de GGO analyse. Dit laat niet enkel toe 
om het aantal te identificeren GM events te reduceren maar maakt het ook mogelijk om de aanwezigheid van 
events die in Europa niet geautoriseerd (UGM) zijn op te sporen. Inderdaad, als een GM element dat gedetecteerd 
werd in een monster niet verklaard kan worden door een geautoriseerd event, kan vermoed worden dat het deel 
uitmaakt van een UGM.

In de nabije toekomst zal de diversiteit van de taxonomie (taxon gastheerplant) en van de biotechnologie 
(nieuwe eigenschappen) van de GGO, alsook de mogelijkheid op de aanwezigheid van een UGM in een monster, 
toenemen (4). Bijgevolg zullen de GGO-detectielaboratoria hun waaier aan screeningmethoden moeten uitbrei-
den waardoor de screeningstap niet meer tijd- en kostenbesparend zijn zal. Vele laboratoria evolueren daarom 
naar het gebruik van methoden die toelaten om verschillende elementen simultaan op te sporen, i.e. multiplex 
methoden. Multiplex detectie via real-time PCR heeft echter enkele beperkingen zoals het gelimiteerd aantal 
fluorescerende merkers dat gebruikt kan worden en het voorkomen van vals positieven (5). Bovendien moet men 
verzekeren dat de gevoeligheid en efficiëntie gelijk blijven aan deze die voor de individuele simplex methoden 
bekomen worden en dat er geen primer-dimeervorming optreedt. Er is dus een nood voor nieuwe nucleïnezuur-
gebaseerde methoden die een betrouwbare multiplex detectie, zonder verlies van specificiteit en gevoeligheid, 
toelaten. Een dergelijke hogedoorvoer-strategie zal de kostprijs en de tijd van de analyse beperken.

Het project ORIENT-EXPRESS, gefinancierd door het WIV-ISP, beoogt de ontwikkeling van zo’n instrument ge-
baseerd op de xMAP technologie (6). Deze op microsferen-gebaseerde multiplex technologie (Figuur 1) laat de 
simultane detectie van 500 elementen in één enkele analyse toe. 
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Figuur 1: Principe van de xMAP technologie toegepast op GGO detectie (aangepast volgens 6)
De xMAP technologie is gebaseerd op het gebruik van microsferen, elk met een uniek spectraal adres 
(d.w.z. een verschillende schakering rood). Aan elke set van microsferen kan een reagens (hier: een 
specifiek oligonucleotide) gekoppeld worden, specifiek voor een bepaalde test, om zo het binden en 
vervolgens de detectie van een specifiek element (hier: plantaardig/GGO DNA gedetecteerd na hybridi-
satie aan de oligo en gemerkt met een groene kleurstof tijdens de staalbereiding) mogelijk te maken. 
Multiplexing wordt bekomen door het combineren van verschillende sets van microsferen om één enkel 
monster te analyseren. In het Luminex analyse-instrument exciteert een lichtbron de rode en groene 
etiketten. Door het meten van de rode schakering van elke microsfeer, kan deze geïdentificeerd worden 
(d.w.z. welke oligo eraan gekoppeld werd). Daarnaast wordt de aanwezigheid van het beoogde element 
gedetecteerd door het meten van het groene fluorescentie signaal van het aan de oligo gehybridiseerde 
doelwit.

Tot op heden heeft het GMO-lab van het WIV-ISP (coördinator van het Belgische NRL-GGO) 17 GGO screening-
methoden ontwikkeld en gevalideerd gebruikmakend van de SYBR®Green real-time PCR technologie (7). Deze 
methoden worden momenteel gebruikt in de routine GGO-analyse van levensmiddelen en diervoeders, uitge-
voerd voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), onder ISO17025 accreditatie. 
In het ORIENT-EXPRESS project zal in de eerste plaats worden onderzocht welke benadering kan worden gebruikt 
om deze real-time PCR methoden om te zetten naar de xMAP technologie zodat ze in multiplex getest kunnen 
worden. Een vergelijking tussen de real-time PCR en xMAP methoden zal de evaluatie van de performantie van de 
nieuw ontwikkelde tests toelaten. Belangrijke parameters in dit verband zijn de specificiteit (d.w.z. detecteert de 
methode exclusief de beoogde sequentie?, is er kruisreactiviteit met andere soorten/elementen?), de gevoelig-
heid (d.w.z. is de detectie/identificatie van een element nog mogelijk indien dit in lage hoeveelheden aanwezig 
is?) en de herhaalbaarheid (d.w.z. worden vergelijkbare resultaten verkregen onder herhaalbare omstandigheden).

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1: Principe van de xMAP technologie toegepast op GGO detectie (aangepast 
volgens 6)
De xMAP technologie is gebaseerd op het gebruik van microsferen, elk met een uniek 
spectraal adres (d.w.z. een verschillende schakering rood). Aan elke set van microsferen kan 
een reagens (hier: een specifiek oligonucleotide) gekoppeld worden, specifiek voor een
bepaalde test, om zo het binden en vervolgens de detectie van een specifiek element (hier: 
plantaardig/GGO DNA gedetecteerd na hybridisatie aan de oligo en gemerkt met een groene 
kleurstof tijdens de staalbereiding) mogelijk te maken. Multiplexing wordt bekomen door het 
combineren van verschillende sets van microsferen om één enkel monster te analyseren. In 
het Luminex analyse-instrument exciteert een lichtbron de rode en groene etiketten. Door het 
meten van de rode schakering van elke microsfeer, kan deze geïdentificeerd worden (d.w.z. 
welke oligo eraan gekoppeld werd). Daarnaast wordt de aanwezigheid van het beoogde 
element gedetecteerd door het meten van het groene fluorescentie signaal van het aan de 
oligo gehybridiseerde doelwit.

Tot op heden heeft het GMO-lab van het WIV-ISP (coördinator van het Belgische NRL-GGO) 17 
GGO screeningmethoden ontwikkeld en gevalideerd gebruikmakend van de SYBR®Green real-time
PCR technologie (7). Deze methoden worden momenteel gebruikt in de routine GGO-analyse van 
levensmiddelen en diervoeders, uitgevoerd voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de 
Voedselketen (FAVV), onder ISO17025 accreditatie. In het ORIENT-EXPRESS project zal in de 
eerste plaats worden onderzocht welke benadering kan worden gebruikt om deze real-time PCR 
methoden om te zetten naar de xMAP technologie zodat ze in multiplex getest kunnen worden. Een 
vergelijking tussen de real-time PCR en xMAP methoden zal de evaluatie van de performantie van de 
nieuw ontwikkelde tests toelaten. Belangrijke parameters in dit verband zijn de specificiteit (d.w.z.
detecteert de methode exclusief de beoogde sequentie?, is er kruisreactiviteit met andere 
soorten/elementen?), de gevoeligheid (d.w.z. is de detectie/identificatie van een element nog mogelijk 
indien dit in lage hoeveelheden aanwezig is?) en de herhaalbaarheid (d.w.z. worden vergelijkbare 
resultaten verkregen onder herhaalbare omstandigheden).

ANDERE TOEPASSINGEN
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ANDERE TOEPASSINGEN

De hierboven beschreven aanpak voor GGO zal binnen ORIENT-EXPRESS worden uitgebreid tot gastro-intestinale 
voedselpathogenen en respiratoire virussen in samenwerking met de desbetreffende Nationale Referentielabo-
ratoria en -Centra (NRL/NRC) van het WIV-ISP. De geïmplementeerde technologie zal in dit geval tijdens een crisis 
een snelle identificatie van de in biologische/voedsel monsters aanwezige pathogene organisme(n) toelaten en 
een snelle oriëntatie van het monster naar de specifieke NRL/NRC voor bevestiging en verdere analyse mogelijk 
maken. Dit zal resulteren in een snelle diagnose en dus een efficiëntere behandeling en snelle inperking van een 
mogelijke verspreiding van het infectieuze agens.

Hiervoor zal een inventarisatie van de meest voorkomende organismen aangetroffen in de door de respectie-
velijke NRL/NRC geanalyseerde monsters gemaakt worden. Daarnaast zullen de doelwitsequenties en de reeds 
bestaande real-time PCR-methoden, die mogelijk overgezet kunnen worden naar de xMAP technologie, worden 
verzameld. De in-house ontwikkelde xMAP methoden zullen ook vergeleken worden met gecommercialiseerde 
kits. Het gebruik van meerdere doelwitsequenties per organisme zal ook de opsporing mogelijk maken van 
nieuwe organismen, die niet meer gedetecteerd kunnen worden door methoden die slechts op één doelwitse-
quentie gericht zijn doordat een verandering is opgetreden in deze sequentie.

Het project zal een rationeel, modulair hogedoorvoer-instrument leveren dat inzetbaar is voor de identificatie en 
de oriëntatie van pathogenen en GGO in tijden van crisis en voor surveillance. Hierdoor zal het bijdragen aan de 
paraatheid van het instituut en van detectielaboratoria om toekomstige uitbraken op een tijd- en kosteneffec-
tieve wijze aan te pakken en zal het een belangrijke rol in de sector van de volksgezondheid spelen.
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Het maïs areaal in België bedroeg in 2012, 173540 ha en 72025 ha, respectievelijk voor voedermaïs en korrelmaïs 
(www.statbel.fgov.be). Dit areaal is bestemd voor de binnenlandse markt. Het grote probleem van de maïsteelt is 
de aantasting op het veld door verschillende soorten Fusarium (F. crookwellense, F. culmorum, F. equiseti, F. gramine-

arum, F. oxysporum, F. poae, F. proliferatum, F. sambucinum, F. solani, F. sporotrichoïdes, F. subglutinans, F. verticillioides). 
Recent is een nieuwe soort, F. temperatum verwant aan F. subglutinans, geïdentificeerd in Belgische maïs. Naarge-
lang de intensiteit van de infectie, kunnen de opbrengstverliezen oplopen tot 15% voor voedermaïs en 30% voor 
korrelmaïs. Deze schimmels zijn niet enkel fytopathogeen, maar ze kunnen ook ernstige problemen veroorzaken 
voor consumenten van maïs en afgeleide producten, omwille van hun uitgesproken mycotoxinogene eigen-
schappen. De Fusarium-stammen kunnen immers een grote variëteit aan toxines produceren, zoals fumonisines, 
zearalenone en trichothecenen (deoxynivalenol, T2 en HT2 toxines). Deze toxines zijn stabiel tijdens de verwer-
king van maïs. Er zijn maximumgehalten vastgelegd door de autoriteiten in de Europese Unie (CE/856/2005, 
CE/576/2006, CE/1126/2007) en in andere landen (ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/007/y5499f/y5499f00.pdf ). Deze 
gereglementeerde toxines blijven grotendeels onder controle dank zij de bestaande controleprogramma’s en 
eventueel ook door corrigerende acties.

Daarentegen is er weinig informatie beschikbaar wat betreft fusarine C, een toxine dat nog niet gereglementeerd 
is. Fusarine C houdt reële gezondheidsrisico’s in aangezien het mutagene en immunosuppressieve eigenschap-
pen bezit, vergelijkbaar met deze van aflatoxine B1 en sterigmatocystine. Fusarine C is door het Internationaal 
Centrum voor Kankeronderzoek (IARC) geclassificeerd als een mogelijk carcinogene stof. Het ontbreken van een 
commercieel verkrijgbare standaard en de instabiliteit van fusarine C in oplossingen kunnen verklaren waarom de 
aanwezigheid ervan in levensmiddelen niet bepaald wordt. Bovendien wordt ook fusaarzuur, dat de toxiciteit van 
bepaalde trichothecenen versterkt, nauwelijks geanalyseerd. In die context is het belangrijk om een analytische 
procedure op te stellen voor de identificatie van deze nieuwe opduikende chemische risico’s, teneinde het risico 
te kunnen inschatten. Voor monsters uit het controle-programma gebruiken sommige nationale referentielabo-
ratoria (NRL) en officiële controlelaboratoria referentiemethoden die grotendeels gebaseerd zijn op HPLC. Het 
Belgische NRL heeft een gevoelige en betrouwbare methode ontwikkeld die gebaseerd is op vloeistofchromato-
grafie gecombineerd met massaspectrometrie (LC-MS/MS) voor de simultane bepaling van fusarine C, fusaarzuur 
en fumonisines B1 (FB1), FB2 en FB3 in monsters van maïs geïnoculeerd met stammen van F. graminearum, 
F. venenatum en F.verticillioides. Deze stammen werden vooraf geïsoleerd uit Belgische maïsplanten. Om een der-
gelijke methode te kunnen ontwikkelen werd eerst een zuiveringsmethode voor fusarine C uitgewerkt. Een zuive-
re standaard van fusarine C is nodig voor de identificatie en de kwantificatie van het toxine. Vertrekkend van een 
vloeibare cultuur van F. graminearum, werd fusarine C geïdentificeerd, geïsoleerd en gezuiverd met HPLC-DAD en 
gekarakteriseerd met LC/MS-MS. De analysemethode berust op een snelle extractie die doorgaans ‘QuEChERS’ ge-
noemd wordt, gevolgd door een snelle scheidingmethode (< 8 min). De methode liet toe de productiecapaciteit 
te evalueren van 11 stammen van F. verticillioides, alle verzameld in België, en gebruikt om gesteriliseerde maïskor-
rels te inoculeren (figuur 1).  
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Fig. 1: Alle stammen produceren in verschillende mate de 5 gezochte mycotoxines, in concentraties tot 441 mg/
kg fusaarzuur , 74 mg/kg fusarine C, 1301 mg/kg FB1, 367 mg/kg FB2 en 753 mg/kg FB3 (zie tabel 1).

Tabel 1: Concentraties (in mg/kg) van de 5 mycotoxines geproduceerd door 11 stammen van F. verticillioides op 
gesteriliseerde maïskorrels. 

Nr. 
Stammen         

Fumonisines (mg/kg) Fusarine C 
(mg/kg)

Fusaarzuur 
(mg/kg)B1 B2  B3

1 1301.3 367.2 504.8 19.7 9.5

2 382.4 71.7 165.8 12.5 0.7

3 134.6 12.5 83.4 32.6 24.8

4 49.5 14.8 24.3 27.6 132.3

5 96.3 17.5 14.2 43.2 441.2

6 94.8 22.1 48.0 17.5 154.1

7 967.6 268.4 753.3 20.3 30.8

8 637.8 122.2 562.6 11.3 9.8

9 697.0 105.7 324.1 11.2 2.8

10 310.2 38.9 173.9 74.3 77.3

11 863.9 119.5 340.2 49.6 7.8
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Die waarden suggereren een potentieel risico op de aanwezigheid van al die mycotoxines in voedermiddelen op 
basis van cultivars die gevoelig zijn voor de vernoemde schimmels. Daarnaast kunnen de toxines ook aanwezig 
zijn in levensmiddelen bereid uit deze gevoelige cultivars, zoals in Duitsland aangetoond werd. Fusarine C bleek 
aanwezig in monsters van maïskorrels en afgeleide producten zoals popcorn, polenta en cornflakes. Andere 
mycotoxines zoals enniatines, beauvericine, fusarenone X en nivalenol kunnen ook aanwezig zijn, naargelang de 
schimmelsoort. Een aanpassing van de analysemethode dringt zich op, naargelang de specifieke matrix. Er moe-
ten ook dringend maatregelen genomen worden in de hele voedselketen (van riek tot vork) om de besmetting 
op een werkbaar en zo laag mogelijk niveau te houden.

De Europese verordeningen die afzonderlijk de maximaal toegelaten gehalten in levensmiddelen voor elk van de 
contaminanten vastleggen, zouden bijgevolg herzien kunnen worden. Hierbij moet rekening gehouden worden 
met onafscheidelijke natuurlijke interacties en de kwetsbaarheid van bepaalde consumenten, met name kinderen 
met een laag lichaamsgewicht.

De “multi-mycotoxine” controleanalyses zullen toelaten een verklaring te geven en een realistische controlestra-
tegie voor contaminanten uit te werken om zo tot een grotere doeltreffendheid van controleprogramma’s te ko-
men. Gebruik maken van vloeistofchromatografie gecombineerd met massaspectrometrie is zeker aan te raden, 
gezien de relatief eenvoudige extractie en multidetectie van mycotoxines en dit met een grotere gevoeligheid.

emtan@coda-cerva.be 
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ICP-MS: een veelbelovende tool in de  
detectie en analyse van nanodeeltjes

Nadia Waegeneers
Unit “Trace Elements”
Operational Department Chemical Safety of the Food Chain
Veterinary and Agrochemical Research Centre (CODA-CERVA) 
Leuvensesteenweg 17, 3080 Tervuren, Belgium

Inleiding

In oktober 2011 publiceerde de Europese Commissie haar aanbevelingen betreffende een algemene definitie van 
de term “nanomateriaal” voor regelgevingsdoeleinden. Volgens deze aanbeveling is een nanomateriaal een na-
tuurlijk, incidenteel of geproduceerd materiaal dat uit deeltjes bestaat, hetzij in ongebonden toestand of als een 
aggregaat of agglomeraat en waarvan minstens 50% van de deeltjes in de gekwantificeerde grootteverdeling één 
of meer externe dimensies bezitten binnen het bereik van 1 nm tot 100 nm. In deze definitie worden een deeltje, 
aggregaat en agglomeraat als volgt omschreven:
1) “deeltje” betekent een miniem stukje materiaal met afgebakende fysieke grenzen
2) “aggregaat” betekent een deeltje dat uit sterk verbonden of gefuseerde deeltjes bestaat
3) “agglomeraat” betekent een verzameling los met elkaar verbonden deeltjes of aggregaten waarvan de 

totale externe oppervlakte gelijk is aan de som van de oppervlakten van de individuele componenten

In specifieke gevallen en waar nodig vanuit milieu-, gezondheids-, veiligheids- of mededingingsoogpunt kan de 
drempelwaarde van 50 % voor de gekwantificeerde grootteverdeling worden vervangen door een drempel tus-
sen 1 en 50 %. Verder dienen fullerenen, grafeenvlokken en enkelwandige koolstofnanobuizen met één of meer 
externe dimensies onder 1 nm als nanomaterialen te worden beschouwd. 

Deze definitie werd specifiek voor gebruik op wetgevend vlak uitgewerkt. Derhalve moet via metingen worden 
nagegaan of een materiaal binnen de definitie van een nanomateriaal valt. Voornamelijk het soort samenstellende 
deeltjes (hun chemische samenstelling), hun externe grootte en de mediaan waarde van de deeltjesgrootteverde-
ling moeten worden bepaald. Methodes om de grootte en/of het aantal nanodeeltjes te meten kunnen als volgt 
worden ingedeeld:
1) “ensemble methods” zoals dynamic light scattering (DLS) meten grote aantallen deeltjes tegelijkertijd en 

rapporteren intensiteitgewogen deeltjesgroottes. 
2) “counting methods” zoals particle tracking analysis (PTA), electron microscopy (EM) en atomic force micro-

scopy (AFM) bestuderen ieder deeltje afzonderlijk.
3) “fractionatiemethodes” zoals field-flow fractionation (FFF), hydrodynamic chromatography (HDC) en centri-

fugal liquid sedimentation (CLS) scheiden monsters in monodisperse fracties voordat de deeltjes worden 
gekwantificeerd. Fractionatiemethodes moeten vaak worden gekoppeld aan een geschikt detectiesysteem.
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Momenteel bestaat er geen enkele techniek die de chemische samenstelling, de deeltjesgrootte en de deel-
tjesgrootteverdeling voldoende en routinematig kan meten. Daarnaast zijn de meeste beschikbare technieken 
ontoereikend om nanodeeltjes in complexe systemen zoals levensmiddelen te bestuderen. Nanodeeltjes onder-
scheiden van andere bestanddelen van de matrix, zoals koolstofrijke stoffen en afvalstoffen, vormt een bijzondere 
uitdaging. Een ander probleem is het feit dat de detectielimieten voor veel technieken groter zijn dan de ver-
wachte blootstellingsconcentraties.

In de praktijk is transmissie electronenmicroscopie (TEM) de enige methode waarbij het technisch mogelijk is om 
de deeltjes te tellen en hun grootte te bepalen in zowel vrije als geagglomereerde toestand. Echter, artefacten die 
ontstaan tijdens de monsterbereiding, het vereiste hoge deeltjesaantal, en het feit dat de techniek niet geschikt 
is voor high-throughput toepassingen, beperken de toepasbaarheid van TEM voor routinemetingen in grote 
hoeveelheden.

Inductief gekoppeld plasma - massaspectrometrie (ICP-MS) wordt beschouwd als een veelbelovende detectie-
methode voor anorganische nanomaterialen door zijn elementspecificiteit, zijn uitstekende resolutie en zijn lage 
detectielimiet. ICP-MS kan worden gekoppeld aan fractionatiemethodes zoals FFF en HDC, of gebruikt worden als 
een op zichzelfstaande techniek in ’single particle’ modus (SP-ICP-MS). 

Field flow fractionation

Field flow fractionation is een fractionatie- of scheidingstechniek: het scheidt deeltjes op basis van hun hydrody-
namische grootte. Het scheidingsproces is gelijkaardig aan chromatografie, behalve dat de scheiding gebaseerd 
is op fysische krachten in tegenstelling tot chemische interactie. Het monster dat moet samengesteld zijn uit 
een suspensie van deeltjes, wordt in een laminaire stroming door een smalle buis gepompt. Hierbij stroomt de 
vloeistof in het centrum sneller dan de vloeistof aan de wand van het buisje (figuur 1). Er wordt een “krachtveld” 
loodrecht op deze stroom aangebracht, hetgeen in de meeste gevallen een tweede stroom is (flow field flow frac-
tionation – F4), maar dit kan ook een elektrisch, magnetisch, thermisch, enz... krachtveld zijn, dat de deeltjes naar 
de wand van de buis duwt, de accumulatiewand, waar ze trager bewegen. Diffusie, te wijten aan brownse bewe-
ging, heeft de neiging om deze kracht tegen te werken. Deeltjes met een kleinere gemiddelde hydrodynamische 
diameter, die dus een grotere diffusiesnelheid hebben, hebben de neiging een evenwicht te bereiken dichter bij 
het centrum van de buis, waar ze sneller bewegen. De twee effecten resulteren in een scheiding tussen grote en 
kleine deeltjes. Het is mogelijk de retentietijd om te rekenen tot een hydrodynamische diameter, hetgeen ofwel 
een kalibratie met deeltjesgrootte standaarden vergt, ofwel theoretische berekeningen, waarbij gebruik gemaakt 
wordt van de fysieke eigenschappen van het medium, de deeltjes en de parameters van het buisje. Kalibratie met 
deeltjesgrootte standaarden is enkel betrouwbaar als de te meten deeltjes dezelfde eigenschappen bezitten als 
de kalibratiestandaarden. De kwantificatie van het aantal deeltjes hangt af van het aangewende type detector en 
de kalibratie ervan. In geval van anorganische deeltjes kan de methode online worden gekoppeld met ICP-MS. 
De hieruit voortvloeiende koppeling FFF-ICP-MS biedt de mogelijkheid om de nanodeeltjes te detecteren, hun 
grootte te bepalen en hun samenstelling te analyseren op ppb-niveau, hetgeen een kritiek niveau is voor milieu-
gericht en toxicologisch onderzoek van nanomaterialen.
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FFF is een eerder complex systeem waar interacties tussen deeltjes, de vloeibare drager en de kolomwand in 
overweging moeten worden genomen. Sterktes van de FFF-ICP-MS techniek zijn de capaciteit om zeer kleine 
deeltjes te detecteren (vanaf circa 1 nm) in een zeer groot groottebereik (10- tot 20-voudig) met een zeer hoge 
resolutie (10 nm) en de mogelijkheid om meerdere elementen samen te onderzoeken (vb. kan worden gebruikt 
met mengsels van nanodeeltjes). Het groottebereik en het scheidingsvermogen kunnen worden gewijzigd door 
de stroomsnelheid en de gebruiksparameters te veranderen. Er is echter flink wat ervaring vereist om methodes 
voor FFF te ontwikkelen. FFF is als scheidingstechniek zeer geschikt in geval van polydispersiteit (d.w.z. de aanwe-
zigheid van deeltjes van verschillende grootte in één monster), maar ze maakt geen onderscheid tussen primaire 
deeltjes, aggregaten en agglomeraten. Deze moeten eerst worden gesplitst om informatie te krijgen over de 
primaire deeltjes. In de veronderstelling dat alle deeltjes in het monster een regelmatige (sferische) vorm hebben 
en op dezelfde manier met het membraan interageren, is de interpretatie van het elutieprofiel eerder eenvoudig. 
Anderzijds accumuleren de deeltjes tijdens de analyse aan de onderste wand van de kolom, hetgeen leidt tot 
een laag terugvindingspercentage van het aantal deeltjes en een beperking van het aantal monsters dat in één 
keer kan geanalyseerd worden. Bovendien is FFF onderhevig aan interferenties door grote deeltjes (> 1 µm) en is 
voor de meeste monsters een voorbereiding van het monster vereist. De voorbereidingsmethodes hangen af van 
zowel de aard van de matrix als van de eigenschappen van de nanodeeltjes. Zo speelt de ontwikkeling van ge-
schikte technieken voor monstervoorbereiding een grote rol bij analyses via FFF. Naarmate meer studies worden 
gepubliceerd, zullen onderzoekers een beter idee krijgen over hoe problemen gelinkt aan FFF kunnen geminima-
liseerd worden, en is het enkel een kwestie van tijd alvorens FFF-ICP-MS een routineanalysetechniek wordt voor 
het meten van anorganische nanodeeltjes in verschillende soorten monsters.

Figuur 1. Schematisch overzicht van een field flow fractionation kolom met kleinere deeltjes die zich dichter naar 
het midden van de kolom bewegen in een gebied met hogere snelheid en op die manier elueren vóór de grotere 
deeltjes.

Hydrodynamische chromatografie

Hydrodynamische chromatografie is geen methode om de deeltjesgrootte als dusdanig te meten, maar ook een 
scheidingsmethode. De suspensie met nanodeeltjes stroomt doorheen een kolom met niet-poreuze parels die 
doorvoerkanalen of capillaire kanalen vormen. In de smalle kanalen worden grotere nanodeeltjes sneller vervoerd 
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dan de kleinere, aangezien de grotere deeltjes niet zo dicht bij de traagstromende zones nabij de poreuze parels 
kunnen komen, wat ook hier resulteert in een scheiding tussen deeltjes volgens hun grootte. Net als bij FFF kan 
de tijd tussen het inbrengen van het monster en de tijd dat het bij de detector komt, gekalibreerd worden om de 
(sferisch equivalente) deeltjesgrootte te bepalen en, gekoppeld aan ICP-MS, kunnen gelijktijdig de meest gebruik-
te anorganische nanodeeltjes geanalyseerd worden.

Over het algemeen heeft de methode een eerder zwak scheidingsvermogen, dit betekent dat tenzij de deel-
tjesgrootte sterk varieert, de deeltjes het toestel zullen verlaten als één brede “piek”. Bovendien is er momenteel 
slechts één kolom beschikbaar voor HDC. Anderzijds zijn de investeringskosten veel lager dan voor FFF, de ana-
lyseduur van het monster bedraagt minder dan 10 minuten per monster, en het is mogelijk deeltjes te scheiden 
over een grote range (5-300 nm). Gezien hydrodynamische chromatografie deeltjes scheidt ongeacht hun densi-
teit, kunnen goudnanodeeltjes dienen als een universele kalibratiestandaard. Een andere interessante eigenschap 
is het feit dat er slechts een minimale voorafgaande behandeling van het monster nodig is.

Gezien het zwakke scheidingsvermogen is HDC niet geschikt om de grootte van nanodeeltjes te bepalen volgens 
de aanbevolen definitie. De methode is echter bruikbaar om de nanodeeltjes in kwestie te scheiden van andere 
materiaalcomponenten en kan bijgevolg een belangrijke rol spelen bij de bepaling van nanodeeltjes in afge-
werkte producten. 

De kwantitatieve aspecten van zowel FFF-ICP-MS als van HDC-ICP-MS zijn nog niet helemaal onder controle, 
aangezien ionenstandaarden niet geschikt zijn om met de FFF of de HDC kolom gebruikt te worden. Hiervoor zou 
men een “on-channel/kolom” en “post-channel/kolom” kalibratie kunnen uitvoeren met standaarden van verschil-
lende groottes en concentraties van het nanodeeltje in kwestie, maar zulke standaarden zijn voor tal van nano-
deeltjes nog niet beschikbaar. Hoewel gekoppelde methodes zoals HDC-ICP-MS en FFF-ICP-MS geschikt zijn om 
zowel het gehalte aan metalen als informatie over de grootteverdeling te verschaffen, kunnen ze geen informatie 
geven over de concentratie aan het aantal deeltjes, noch kunnen ze enig onderscheid maken tussen een hoge 
concentratie nanodeeltjes van een bepaalde grootte met een kleine fractie van een bepaald metaal en een lage 
concentratie nanodeeltjes van dezelfde grootte met een grote fractie van hetzelfde metaal. Om dit nadeel te 
verhelpen wordt momenteel het online koppelen van SP-ICP-MS met HDC of FFF onderzocht.

Single particle ICP-MS

De Single particle ICP-MS is een nieuwe techniek die berust op het extreem gevoelige elementair detectiever-
mogen van ICP-MS. Het vloeibare monster wordt omgevormd in een aërosol, dat daarna getransporteerd wordt 
naar een plasma met een zeer hoge temperatuur (10000 K), waar de deeltjes verneveld en in zeker mate geïo-
niseerd worden. Elke ionenwolk komt de massaspectrometer binnen in een tijdspanne van ongeveer 0,5 ms. 
In single particle ICP-MS modus wordt de totale waarnemingstijd in duizenden zeer kleine tijdsvensters, “dwell 
times” genoemd, van 10 ms en minder opgesplitst. Door zeer verdunde monsters te injecteren, is elke ionenwolk 
afkomstig van één enkel deeltje en leidt tot één enkele signaalpiek, waarvan de intensiteit evenredig is met de 
massa van het deeltje. Uitgaande van een bepaalde vorm van het deeltje, kan de deeltjesgrootte worden bere-
kend. De methode moet idealiter gecombineerd worden met een beeldvormende techniek om informatie te 
krijgen over de vorm die verondersteld moet worden bij de berekening van de grootte van het deeltje. Aangezien 
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de techniek de totale massa meet tijdens een tijdsvenster, kan deze geen onderscheid maken tussen primaire 
deeltjes, aggregaten en agglomeraten. Anderzijds kunnen de intensiteiten verzameld worden in functie van de 
tijd, waardoor de techniek zowel een tel- als een groottebepalingstechniek is, en de deeltjesgrootteverdeling kan 
berekend worden. Voor de techniek is er weinig monstervoorbereiding nodig, zelfs niet voor complexe matrices, 
en relatief weinig bijkomende methodeontwikkeling voor een bepaalde matrix en/of analyt. Dankzij de elemen-
taire specificiteit kan ze het deeltje in kwestie differentiëren van andere secundaire deeltjes met dezelfde grootte, 
maar van een verschillende samenstelling. De grootteresolutie is ongeveer 10 nm. Een onderscheid maken tussen 
ionen en nanodeeltjes van een eenzelfde metaal is een ander onmiskenbaar voordeel van SP-ICP-MS, evenals de 
korte analysetijd van het monster (1-3 min per monster). Aangezien SP-ICP-MS een eerder standaard labotoestel 
gebruikt en geen bijkomende uitrusting, lopen de labo’s bovendien geen extra kosten op wanneer zij dit soort 
analyses willen uitvoeren.

De vereiste grote verdunning kan echter de eigenschappen van de deeltjes wijzigen (vb. door desintegratie). 
Bovendien hangt de techniek in grote mate af van de signaal-ruis verhouding van het ICP-MS toestel, wat de 
analyse van kleinere nanodeeltjes aanzienlijk kan belemmeren. De kleinste deeltjesgroottes die kunnen worden 
geanalyseerd, zijn tussen 10 en 20 nm groot en hangen af van de chemische samenstelling van het deeltje, wat 
de techniek niet geschikt maakt voor metingen op regelgevend vlak. Er worden echter inspanningen gedaan om 
kleinere nanodeeltjes van de achtergrondintensiteit te scheiden. 

 

Figuur 2. A) Tijdscan van de signaalintensiteit gedurende een single particle ICP-MS meting; B) Histogram van de 
deeltjesgrootteverdeling na een single particle ICP-MS analyse.

Besluit

De problematiek van detectie en analyse van nanomaterialen in complexe matrices is nog maar gestart. De 
analyse vormt een uitdaging aangezien de juiste en voor hun doel aangepaste methodes, d.w.z. geschikt, gestan-
daardiseerd en redelijk qua kostprijs, nog niet beschikbaar zijn. ICP-MS, ongeacht of deze gekoppeld of autonoom 
gebruikt wordt, geeft ons informatie over bepaalde eigenschappen van nanodeeltjes, zoals hun grootte, hun 
concentratie en de eraan gekoppelde opgeloste bestanddelen, die in het bijzonder relevant blijken te zijn in het 
kader van milieugerelateerde en toxicologische studies evenals op regelgevend vlak. Elke techniek heeft echter 
specifieke sterke punten die zeer nuttig kunnen zijn om een bepaalde reeks eigenschappen van nanodeeltjes te 
bepalen, maar ook intrinsieke beperkingen. 

nadia.waegeneers@coda-cerva.be
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Nieuwe inzichten bij migratie van inkt-
componenten uit verpakkingsmaterialen 
van levensmiddelen

Benjamin Horemans, Jan De Block en Hendrik De Ruyck
Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek / Institute for Agricultural and Fisheries Research; Eenheid Tech-
nologie en Voeding - Voedselveiligheid / Technology and Food Science Unit - Food safety; Brusselsesteenweg 370 
- 9090 Melle

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.

benjamin.horemans@ilvo.vlaanderen.be 
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De opleidingen voor de erkende laboratoria, georganiseerd door het FAVV 
in samenwerking met de nationale referentielaboratoria, vindt U terug op de website van het FAVV 

(www.favv.be > Beroepssectoren > Laboratoria > Seminaries & workshops). 

Deze tabel wordt regelmatig geactualiseerd, gelieve daarom regelmatig de website  te consulteren.

Andere interessante workshops en symposia zijn hieronder opgenomen.

Datum Onderwerp Plaats Meer informatie (website)

9-12.02.2014 Translational Cereal  
Genomics

Bundesamtsgebäude 
Radetzkystrasse, Hintere 
Zollamtsstrasse 1, 1031 
Vienna, Austria

http://www.lisavienna.at/en/events/translational- 
cereal-genomics

12-15.02.2014 Plant Transformation  
Technologies III

Bundesamtsgebäude 
Radetzkystrasse, Hintere 
Zollamtsstrasse 1, 1031 
Vienna, Austria

http://www.lisavienna.at/en/events/plant-transformation-
technologies-iii

16-19.02.2014 Plant Gene Discovery & 
“Omics” Technologies

Bundesamtsgebäude 
Radetzkystrasse, Hintere 
Zollamtsstrasse 1, 1031 
Vienna, Austria

http://www.lisavienna.at/en/events/plant-gene- 
discovery-omics-technologies

19-22.02.2014 Applied Vegetables  
Genomics

Bundesamtsgebäude 
Radetzkystrasse, Hintere 
Zollamtsstrasse 1, 1031 
Vienna, Austria

http://www.lisavienna.at/en/events/applied-vegetables-
genomics

26-28/02/2014 Global Food Safety  
Conference

California, USA http://tcgffoodsafety.com/pro/fiche/quest.jsp;jsessionid=
HXnhMppwo7YQHFAu9sW5llkM.gl3

3-4.03.2014 IDF Symposium on 
Microstructure of Dairy 
Products

Melbourne, Australia http://dairyscienceconf.com/

6-7.03.2014 IDF Symposium on  
Science and Technology 
of Fermented Milk

Melbourne, Australia http://dairyscienceconf.com/

5.03-6.03.2014 12th International  
Fresenius Conference 
Food Safety and Dietary 
Risk Assessment

Mainz, Germany http://www.akademie-fresenius.com/konferenz/output.
php?thema=3&kurs=415

27-29.03.2014  “Innovation for the  
Management of  
Echinococcosis” 

Besançon, France http://extranet.insight-outside.fr/upload/compte487/
File/ImE-2014%20Symposium%20-%20Besancon,%20
France%20-%20March%202014.pdf en http://imes2014.
scientific-event.com/

Workshops & Symposia
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31.03-2.04.2014 The RME Conference 
Series – 9th conference 
Food Feed Water Analysis: 
innovations and break-
throughs!

The Netherlands http://www.bastiaanse-communication.com/rme2014/

7.04-8.04.2014 9th International Fresenius 
Conference Contaminants 
and Residues in Food

Mainz, Germany http://www.akademie-fresenius.com/konferenz/output.
php?thema=3&kurs=428

7-9.05.2014 IAFP’s European Sympo-
sium on Food Safety

Budapest, Hungary http://www.foodprotection.org/europeansymposium/

15-20.05.2014 IDF/ISO Analytical Week 
2014

Berlin, Germany http://www.fil-idf.org/Public/SiteEventType.php?ID=23123
http://www.idf-iso-analytical-week.org/

19.05-20.05.2014 International Fresenius 
Conference  
Nanotechnology in Food

19.05.2014 bis 20.05.2014 
in Mainz (near Frankfurt)/
Germany

http://www.akademie-fresenius.com/konferenz/output.
php?thema=3&kurs=425

20.05.2014 66th International  
Symposium on Crop 
Protection

Ghent, Belgium http://www.iscp.ugent.be/

2-5.06.2014 7th International  
Symposium on Hormone 
and Veterinary Drug  
Residue Analysis

Ghent, Belgium www.vdra.ugent.be

8-13.06.2014 13th International  
Conference on Plant  
Pathogenic Bacteria 
(ICPPB)

Shanghai Jiao Tong  
University, Shanghai, 
China

http://www.icppb2014.org/

31.08-05.09.2014 The 34th International 
Symposium on  
Halogenated Persistent 
Organic Pollutants –  
Dioxin 2014

Madrid, Spain http://www.dioxin2014.org/

7-10.09.2014 128th AOAC Annual  
Meeting & Exposition

Boca Raton Resort & Club
501 East Camino Real
Boca Raton, Florida 33432 
USA

http://www.aoac.org/imis15_prod/AOAC/Meetings_
Events/14AM_Annual_Meeting/AOAC_ 
Member/Meetings___Events/14AM/Annual_Meeting.
aspx?hkey=4cd073ff-a131-49e4-8e19-97230bbb0d82

18-19.09.2014 19th Conference on Food 
Microbiology

Brussels, Belgium Organized by the Belgian Society for Food Microbiology 
vzw/aslb (BSFM)
www.bsfm.be
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29.09-1.10.2014 3rd International  
Conference on  
Responsible Use of  
Antibiotic in Animals

Amsterdam, the Nether-
lands

http://www.bastiaanse-communication.com/html/ 
upcoming.html

27-31.10.2014 IDF World Dairy Summit 
2014

Tel Aviv, Israel http://www.idfwds2014.com/

3-7.11.2014 Management of  
Microbiological Hazards in 
Foods (15th edition)

Wageningen, The Nether-
lands

Organised in cooperation with: European Chair in Food 
Safety Microbiology
http://www.vlaggraduateschool.nl/eduvlco.html

10-12.11.2014 The World Mycotoxin 
Forum
8th Conference

Vienna, Austria http://www.bastiaanse-communication.com/html/ 
upcoming.html

10.11.2014 The Plant Toxin Forum Vienna, Austria http://www.bastiaanse-communication.com/html/ 
upcoming.html




