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Wat komt in deze presentatie aan bod

▪ Introductie

▪ Gif in de mossel…..

▪ Nieuwe / onbekende bacteriën, virussen, …..

▪ Schimmels

▪ Bestrijdingsmiddelen / diergeneesmiddelen

▪ Voedselzekerheid

▪ Vragen



Het Voedingscentrum

▪ Onafhankelijke stichting (sinds 1941)

100% gefinancierd door de overheid:

▪ ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

▪ ministerie van LNV

▪ Missie:   

Het Voedingscentrum informeert 

consumenten over – en stimuleert hen tot 

een gezonde, veilige en meer duurzame voedselkeuze.



• Voorlichting aan consumenten

• Specifieke tools

• Veel achtergrondinformatie





Gif in de mossel…..

▪ In 2015 voor het eerst tetrodotoxines

(TTX) in mosselen en oesters in delen 

van de Oosterschelde

▪ Zeer toxisch

▪ Norm opgesteld en monitoring



Algengroei



Impact veranderend klimaat op voedselveiligheid

▪ Algengroei

▪ Veranderende pathogene besmetting van water en voedsel

- zoönosen, bacteriën, virussen, vector (insecten), parasieten 

▪ Vorming schimmels en schimmeltoxines

▪ Gebruik diergeneesmiddelen (antibioticaresistentie)

▪ Gebruik pesticiden / bestrijdingsmiddelen

▪ Meer overstromingen en bijvoorbeeld verplaatsen van verontreinigde grond

▪ Minder voedselzekerheid

1. WHO – Food Safety – Climate Change and the Role of WHO
https://www.who.int/foodsafety/publications/all/climate_change/en/

https://www.who.int/foodsafety/publications/all/climate_change/en/


Enkele voorbeelden nieuwe / onbekende pathogenen

▪ Vibrio-bacteriën

▪ Muggen (westnijlvirus) 



Schimmel / mycotoxines

▪ Verschillende aspecten spelen een belangrijke rol bij schimmelvorming:

▪ Temperatuur

▪ Vochtigheid

▪ CO2 

▪ hevige regenval



Aflatoxine in mais (modellen van EFSA)



Zijn mycotoxines een risico?

1. RIVM – Wat ligt er op ons bord – 2017
https://www.rivm.nl/publicaties/wat-ligt-er-op-ons-bord-veilig-gezond-
en-duurzaam-eten-in-nederland

https://www.rivm.nl/publicaties/wat-ligt-er-op-ons-bord-veilig-gezond-en-duurzaam-eten-in-nederland


Gebruik bestrijdingsmiddelen / diergeneesmiddelen

▪ Door moeilijke omstandigheden, mogelijk

▪ Meer gebruik bestrijdingsmiddelen?

→ risico van resten in ons voedsel

▪ Meer gebruik diergeneesmiddelen?

→ risico van resten in ons voedsel

→ risico van antibioticaresistentie



Minder voedselzekerheid

▪ Door mislukte oogsten mogelijk

▪ Meer consumptie onveilig voedsel

▪ Verschuiving naar een minder gezond voedingspatroon

▪ In sommige gebieden: ondervoeding



Conclusie

▪ Klimaatverandering heeft impact op de voedselveiligheid
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