
Chemische 
Feitelijkheden

Op bijna alle etiketten van voedselverpakkingen vind 
je ze: E-nummers. Een aanduiding voor geur- en 
smaakstoffen en andere toevoegingen in allerlei 

soorten voedsel: snoepgoed, yoghurt, brood, vruchtensap-
pen, ham, kant-en-klaarmaaltijden, enzovoort. Deze addi-
tieven, stoffen die van nature niet in een voedingsmiddel 
voorkomen, worden eraan toegevoegd om het beter te 
laten smaken, langer houdbaar te maken of op een andere 
manier te verbeteren. 
De Europese Commissie heeft er voor gezorgd dat dit soort 
stoffen worden gecontroleerd en een lijst opgesteld van 
additieven die zijn goedgekeurd voor toepassing in voe-
dingsmiddelen. Ze zijn dus getest en goedgekeurd, maar 
sommige mensen waarschuwen dat E-nummers onna-
tuurlijk zijn en dat je ze beter niet kunt eten. E330 klinkt 

inderdaad een stuk enger dan citroenzuur, maar toch is dat 
een natuurlijke stof die in iedere cel voorkomt. Dat geldt 
weer niet voor bijvoorbeeld E951, het nummer voor zoetstof 
aspartaam. Hebben die mensen in sommige gevallen gelijk? 
En wie let er eigenlijk op de veiligheid van dit soort stoffen?

In deze Chemische Feitelijkheid
• De Context: Wat zijn E-nummers en waar dienen ze voor? 

Wie bepaalt of een E nummer veilig is?
• De Basis: Wat zijn E-nummers in chemisch opzicht en 

wat is hun oorsprong? Hoeveel kun je er veilig van eten 
en hoe stellen wetenschappers dat vast?

• De Diepte: Soms laat nieuw onderzoek zien dat een 
E-nummer misschien toch niet veilig is.  
Wat gebeurt er dan? |

Gekleurde additieven
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Er zijn heel veel verschillende E-nummers, die aan de hand van hun functie verdeeld 
zijn in verschillende categorieën. sinds halverwege de vorige eeuw krijgen alle 

voedseladditieven een E-nummer. maar verwacht je ze ook in een tomaat?

Voedingsadditieven zijn niet iets 
van de laatste jaren. Al duizenden 
jaren geleden voegden mensen 

stoffen aan voedsel toe om de smaak 
ervan te verbeteren of de houdbaarheid 
te verlengen. Ze gebruikten natuurlijke 
hulpmiddelen zoals zout en suiker om 
voedsel te conserveren en kruiden en spe-
cerijen om etenswaren lekkerder te laten 
smaken. Mensen gebruikten toen zelfs al 
plantaardige kleurstoffen om hun eten er 
aantrekkelijker uit te laten zien. Uiteraard 
was het gebruik van additieven wel veel 
beperkter dan nu.

Tegenwoordig is dat wel anders. Als je 
nu de verpakking van een willekeurig voe-
dingsmiddel bekijkt, dan is de kans groot 
dat je in de ingrediëntenlijst E-nummers 
tegenkomt. Je vindt er bijvoorbeeld E160a 
(een kleurstof), E202 (een conserveermid-
del) en E951 (een zoetstof). E-nummers 
zijn voedingsadditieven: hulpmiddelen 

die de geur, kleur, smaak, structuur en/of 
houdbaarheid verbeteren. 

De Europese Commissie heeft een lijst 
opgesteld met additieven die zijn goedge-
keurd voor toepassing in voedingsmidde-
len. Alle andere additieven zijn verboden. 
Dat klinkt omslachtig, maar het maakt de 

controle op additieven een stuk eenvou-
diger. De Europese overheid heeft de toe-
gestane stoffen getest en geconcludeerd 
dat ze veilig zijn voor consumptie. Deze 
goedgekeurde additieven zijn herkenbaar 
aan de ‘E’ van Europa: daar komt de term 
‘E-nummers’ vandaan. De E-nummers 
hebben drie of vier cijfers; die codering is 
bedoeld om de stoffen gemakkelijker her-
kenbaar te maken. De chemische namen 
van de additieven zijn namelijk vaak lang 
en ingewikkeld.

Categorieën

Het opstellen van de E-nummerlijst 
begon in 1962 met kleurstoffen. 

Sindsdien is de lijst uitgebreid tot een 
overzicht van bijna vierhonderd additie-
ven. Ze zijn ingedeeld in verschillende 
categorieën aan de hand van hun functie. 
Voorbeelden zijn kleurstoffen, conser-
veermiddelen, voedingszuren en antioxi-
danten. Sommige E-nummers hebben 
meerdere functies. Dit geldt onder andere 
voor de stabilisator E420 (sorbitol) en 
het antiklontermiddel E421 (mannitol). 
Hoewel zij niet zijn ingedeeld in de cate-
gorie van zoetstoffen, worden ze vaak 
juist vanwege hun zoete smaak gebruikt.

Veel E-nummers zijn kleurstoffen. Er 
zijn er ongeveer veertig en er zijn diverse 
kleuren: geel en rood, maar ook blauw 
en zelfs goud. Dit zijn additieven die 
niet noodzakelijk zijn voor de smaak of 
houdbaarheid van het product; ze zorgen 
slechts voor een mooie kleur. Fabrikanten 
verwerken kleurstoffen vaak in snoepjes, 
limonadesiroop en toetjes, maar ook in 
producten als margarine en diepvries-
groenten.

Een andere categorie hulpstoffen is de 
conserveermiddelen. Zij gaan de groei van 

Kleurstoffen kunnen voedsel de meest 
onnatuurlijke kleuren geven.

Categorieën e-nummers

e100-e180 kleurstoffen, bijvoorbeeld caroteen (e160a)

e200-e252 conserveermiddelen, bijvoorbeeld natriumsorbaat (e201)

e260-e297, e322-e385 voedingszuren, bijvoorbeeld azijnzuur (e260)

e300-e321 antioxidanten, bijvoorbeeld ascorbinezuur, ook wel bekend als vitamine C (e300)

e400-e495 verdikkingsmiddelen, stabilisatoren, emulgatoren en geleermiddelen,  
bijvoorbeeld gelatine (e441)

e500-e586 zuurteregelaars, antiklontermiddelen en rijsmiddelen,  
bijvoorbeeld natriumcarbonaat (e500)

e620-e650 smaakversterkers, bijvoorbeeld mononatriumglutamaat (e621)

e900-e914 glansmiddelen en anti-schuimmiddelen, bijvoorbeeld bijenwas (e901)

e920-e927 meelverbeteraars, bijvoorbeeld l-cysteïne (e920)

e938-e949 verpakkingsgassen, bijvoorbeeld stikstof (e941)

e950-e968 zoetstoffen, bijvoorbeeld aspartaam (e951)

e999-e1521 overige hulpstoffen, bijvoorbeeld amylase (e1100)

Kleuren
en smaken
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schimmels en bacteriën tegen en zorgen 
zo dat voedsel langer houdbaar blijft. Er 
zijn meer dan dertig E-nummers met een 
conserverende werking en ze beschermen 
de meest uiteenlopende producten tegen 
bederf. Denk bijvoorbeeld aan melkpro-
ducten, soep, worst en frisdranken.

Dan zijn er de zoetstoffen, een andere 
veelgebruikte categorie. Deze kun je ver-
delen in twee groepen: de polyolen en 
de intensieve zoetstoffen. Polyolen zijn 
koolhydraten die ongeveer even zoet zijn 
als suiker en ook ongeveer evenveel calo-
rieën bevatten. Toch hebben ze voordelen 
ten opzichte van suiker. Xylitol (E967) is 
bijvoorbeeld beter voor je tanden en wordt 
daarom vaak toegepast in kauwgom.

Intensieve zoetstoffen zijn vijftig tot 
vijfhonderd keer zo zoet als suiker, maar 
bevatten nauwelijks of geen calorieën. 
Deze worden daarom veel gebruikt in 
de zogenaamde light-producten, maar je 
kunt ze ook los kopen als zoetstof of zoet-
jes. Bekende intensieve zoetstoffen zijn 
aspartaam (E951) en sacharine (E954).

Er zijn ook E-nummers die zorgen voor 
een intensere smaak van het product. Eén 
van de meest gebruikte smaakversterkers 
is keukenzout, maar aangezien dat een 
ingrediënt is en geen additief, heeft zout 
geen E-nummer (zie kader). Omdat het 
overmatig gebruik van zout ongezond 
is, gebruiken fabrikanten andere smaak-
versterkers, die smaken bovendien veel 
beter versterken dan zout. De bekendste 
smaakversterker met een E-nummer is 
mononatriumglutamaat (E621), ook wel 
bekend als ve-tsin. Deze stof, die een 
typische hartige smaak heeft, komt van 
nature voor in tomaten en oude kaas.

Daarnaast zijn er diverse soorten 
E-nummers die zorgen voor een goede 
structuur van voedingsmiddelen, zoals 
verdikkingsmiddelen, anti-klontermidde-
len en emulgatoren.

ProduCten

Je vindt E-nummers niet alleen in voe-
dingsmiddelen waarin je ze zou ver-

wachten, zoals snoep en light-producten, 
maar bijvoorbeeld ook in biologische pro-
ducten. Er is zelfs een lijst opgesteld van 
E-nummers die verwerkt mogen worden 
in biologisch voedsel. Ook veel natuur-
lijke producten bevatten stoffen die een 
E-nummer hebben: in een tomaat zit-
ten er van nature bijvoorbeeld al tien. 
Veel van de E-nummers worden dan ook 
gewonnen uit natuurlijke producten.

Als een fabrikant E-nummers in zijn 
producten verwerkt, moet hij dit altijd 
op de verpakking vermelden. Hij mag 
er wel voor kiezen om in plaats van het 
E-nummer de stofnaam te vermelden. 
Er staat dan bijvoorbeeld ‘sorbinezuur’ 

in plaats van E200. Dat kan verwarrend 
zijn, omdat het dan niet meteen duidelijk 
is dat het om een E-nummer gaat. 

Veiligheid

Als een producent een nieuw additief 
heeft ontwikkeld, kan hij het niet 

zomaar een E nummer geven. Daarvoor 
moet de stof eerst voor consumptie 
worden goedgekeurd door de EFSA: de 
European Food Safety Authority. Die test de 
veiligheid van de stof, bepaalt hoeveel je 
er per dag maximaal van mag eten en stelt 
vast in welke levensmiddelen de nieuwe 
hulpstof is toegestaan. Op basis van het 
advies van de EFSA kan de Europese 
Commissie aan een additief een E-num-
mer toekennen of juist niet.

Er is veel discussie, voornamelijk onder 
leken, over de vraag of E-nummers scha-
delijk zijn voor de gezondheid en klach-
ten kunnen veroorzaken. De EFSA stelt 
dat dit niet het geval is, zolang je norma-
le hoeveelheden van het voedingsmiddel 
gebruikt. Sterker nog, de EFSA meent 
dat als er al effecten zijn, die pas optre-
den als je honderden keren meer van een 
product eet dan normaal is. Volgens de 
wet moet een producent de toevoeging 
van een E-nummer zo laag mogelijk 
houden en mag hij niet meer van een 
hulpstof toevoegen dan veilig is. Op deze 
manier probeert de EFSA te garanderen 
dat je nooit te veel van een E-nummer 
binnenkrijgt.

De EFSA controleert E-nummers gron-
dig en evalueert ook regelmatig studies 
die wijzen op negatieve gevolgen van de 
additieven. Soms blijkt uit nieuw onder-
zoek dat bepaalde E-nummers toch onver-
wachte effecten hebben of dat ze niet 
meer aan nieuwe normen voldoen. In 
dat geval haalt de EFSA het E-nummer 
alsnog van de lijst. Door deze grondige 
controle garandeert de organisatie dat 
stoffen met een E-nummer veilig zijn. |

sommige stoffen waarvan je het wel zou ver-
wachten, hebben geen e-nummer, bijvoorbeeld 

suiker en zout. Dit is zo omdat het geen additie-
ven maar ingrediënten zijn. Additieven worden 
gewoonlijk niet los gegeten, maar zijn toegevoegd 
om bepaalde eigenschappen van een product te 
verbeteren. ingrediënten zitten vaak al in het pro-
duct voordat het bewerkt wordt.
Volgens de nederlandse Warenwet is de officiële 
definitie van additieven als volgt: ‘alle stoffen met 
of zonder voedingswaarde die op zichzelf gewoon-
lijk niet als voedsel worden geconsumeerd en 
gewoonlijk niet als kenmerkend voedsel-ingrediënt 
worden gebruikt, en die om technische redenen bij 
het vervaardigen, verwerken, bereiden, behandelen, 
verpakken, vervoeren of opslaan van eet- of drink-

waren opzettelijk daaraan worden toegevoegd, met 
als gevolg, of redelijkerwijs te verwachten gevolg, 
dat de stoffen zelf, dan wel de derivaten ervan, 
direct of indirect een bestanddeel van die eet- of 
drinkwaren worden.’
soms is het echter lastig om te bepalen of iets een 
ingrediënt of een additief is: de scheidslijn is dun. 
sommige instituten, zoals tno en niZo, en ook 
voedingsmiddelenproducenten maken daar handig 
gebruik van. Zij ontwikkelen bijvoorbeeld speciale 
eiwitten, die als ingrediënten gelden, maar ook als 
verdikkingsmiddel werken. het eiwit heeft dan geen 
e-nummer, maar mag ‘vermomd’ als ingrediënt 
gebruikt worden als additief. op deze manier is het 
mogelijk om voedingsmiddelen te maken met een 
‘clean label’, een etiket zonder additieven erop. |

ingrediënt of additief?

Ook tomaten bevatten stoffen die een 
E‑nummer hebben.

Al duizenden jaren lang gebruiken mensen 
kruiden en specerijen om hun voedsel 

lekkerder te maken.



4 De BAsis
e - n u m m e r s  ChemisChe FeitelijkheDen  |  juli 2013

Veel E-nummers zijn van natuurlijke oorsprong, maar sommige worden ook op 
een chemische manier nagemaakt. andere komen helemaal niet in de natuur voor. 

Wetenschappers bepalen met behulp van proefdieren voor alle E-nummers of ze veilig zijn.

tuur van het verdikkingsmiddel geami-
deerde pectine (E440b) is bijvoorbeeld 
bijna gelijk aan die van het natuurlijke 
verdikkingsmiddel pectine (E440). E440b 
kun je maken door pectine te laten rea-
geren met ammonia. Daardoor worden 
de zuurgroepen van het pectinemolecuul 
vervangen door amidegroepen.

hoeVeel is Veilig?

Synthetische E-nummers zijn niet 
ongezonder dan natuurlijke additie-

ven. Voor alle stoffen geldt overigens: 
té veel binnenkrijgen is nooit goed. Dat 
geldt zelfs voor onmisbare zaken zoals 
water en vitaminen. 

Om te zorgen dat je niet te veel van 
een E-nummer binnenkrijgt, is de ADI 
vastgesteld: de Aanvaardbare Dagelijkse 
Inname. Dit is de hoeveelheid van een 
stof die je gedurende je hele leven dage-
lijks mag binnenkrijgen via voedsel zon-
der dat dit schadelijke effecten heeft op 
je gezondheid. De EFSA heeft regels 
voor voedselproducenten opgesteld, zodat 
producenten niet meer van een additief 
in hun producten mogen verwerken dan 
goed voor je is. Ook als je verschillende 

Alle stoffen met een E-nummer 
hebben behalve een nummer ook 
een naam. In sommige namen is 

terug te zien om welke chemische stof 
het gaat: het rijsmiddel natriumcarbo-
naat (E500) is duidelijk Na2CO3 en het 
verpakkingsgas isobutaan (E943b) is een 
koolwaterstof. Bij andere namen blijft 
de samenstelling veel vager: de namen 
Arabische gom (E414) en xylitol (E967) 
geven geen informatie over de chemische 
samenstelling.

oorsProng

Ook al zijn de namen van veel E-num-
mers lang en lastig, dat betekent niet 

dat E-nummers per definitie synthetisch 
of onnatuurlijk zijn. Op basis van hun 
oorsprong kun je E-nummers onderver-
delen in drie categorieën: natuurlijke, 
natuuridentieke en kunstmatige stoffen. 
Deze oorsprong is niet af te lezen aan het 
E-nummer.

Veel voedingsadditieven zijn natuur-
lijk. Dit houdt in dat ze in de natuur 
voorkomen in planten, levende organis-
men of mineralen. Dat geldt bijvoorbeeld 
voor verschillende kleurstoffen: betanine 
(E162) en capsanthine (E160c) worden 
gewonnen uit respectievelijk gemalen 
rode bieten en paprika’s. De rode kleur-
stof betanine heet dan ook wel bieten-
rood, en capsanthine is een oranje stof 
die ook in paprika-extract zit. Een andere 

natuurlijke kleurstof is cochenille, ook 
bekend als karmijnrood (E120). Deze stof 
is afkomstig van schildluizen.

Natuuridentieke stoffen zijn stoffen die 
door mensen zijn gemaakt, maar die in 
precies dezelfde vorm ook in de natuur 
voorkomen. Ze zijn chemisch gezien niet 
te onderscheiden van hun natuurlijke 
tegenhangers: ze hebben dezelfde chemi-
sche structuur. Voor het functioneren in 
een product of in ons lichaam maakt het 
dus niet of een bepaalde stof uit de natuur 
komt of natuuridentiek is. De reden om 
natuurlijke stoffen na te maken is dat dit 
soms goedkoper of makkelijker is dan ze 
uit de natuur te halen. Appelzuur (E296) 
en fosforzuur (E338) komen bijvoorbeeld 
in de natuur voor, maar zijn ook op een 
kunstmatige manier te synthetiseren.

Kunstmatige E-nummers zijn door 
mensen gemaakt en komen niet in de 
natuur voor. Bekende voorbeelden zijn de 
azo-kleurstoffen. Die hebben met elkaar 
gemeen dat ze een azo-groep bevatten, 
een functionele chemische groep die 
wordt gekenmerkt door een dubbele stik-
stof-stikstofbinding.

Binnen de kunstmatige E-nummers 
bestaat ook een groep die is afgeleid van 
natuurlijke stoffen. Zij vertonen een ver-
andering ten opzichte van het natuurlijke 
molecuul, waardoor de eigenschappen 
van de stof anders zijn dan die van de 
natuurlijke variant. De chemische struc-

Hoe veilig is veilig?
Voor het bepalen van de aanvaardbare 

dagelijkse inname (ADI) gebruiken 
wetenschappers proefdieren.

Rode bieten hebben een intense kleur, die erg 
geschikt is als kleurstof in voedingsmiddelen.
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bij volwassenen. De kans dat je te veel van 
een E-nummer binnenkrijgt is erg klein, 
maar bij kleine kinderen gebeurt dat dus 
sneller dan bij volwassenen.

Daarnaast zijn er drie groepen mensen 
die risico lopen om de ADI van sommige 
additieven te overschrijden. Mensen met 
overgewicht en diabetici eten vaak light-
producten om niet te veel suiker binnen 
te krijgen. Zij moeten oppassen dat ze de 
ADI voor zoetstoffen niet overschrijden. 
Ook mensen die heel vaak kant-en-klaar-
maaltijden eten, moeten uitkijken dat ze 
niet te veel E-nummers binnenkrijgen. 
Bij een normaal voedingspatroon is de 
kans echter minimaal dat je de normen 
overschrijdt. |

producten met hetzelfde E-nummer eet, 
mag je niet boven de ADI uitkomen.
Als een bedrijf een nieuw additief maakt, 
dan moet het onderzoek doen of laten 
doen naar de ADI. Vervolgens controleert 
de EFSA de resultaten daarvan. Bij twijfel 
kan de EFSA aanvullend onderzoek laten 
uitvoeren.

Om de ADI te bepalen, gebruiken 
wetenschappers proefdieren. Die krijgen 
elke dag een bepaalde hoeveelheid van 
een stof toegediend. Door de hoeveel-
heden steeds iets groter te maken, kun-
nen de onderzoekers vaststellen wat de 
hoogste dosis is waarbij er bij de dieren 
geen negatieve effecten te zien zijn. Deze 
hoeveelheid heet de No Observed Adverse 
Effect Level – de NOAEL, uitgedrukt in 
milligram per kilogram lichaamsgewicht. 

Omdat we het zekere voor het onzekere 
willen nemen en mensen geen proefdieren 
zijn, wordt de NOAEL door tien gedeeld. 
Sommige groepen mensen, bijvoorbeeld 
kinderen of zwangere vrouwen, zijn echter 
gevoeliger voor een bepaalde stof dan ande-
ren. Omdat niemand schadelijke gevolgen 
mag ondervinden van een hulpstof, wordt 
de dosis nogmaals door tien gedeeld. De 
ADI is dus honderd keer lager dan de dosis 
die bij proefdieren nog net geen negatieve 
effecten geeft. Het is dus niet erg als je 
af en toe wat meer binnenkrijgt van een  
E-nummer dan de ADI.

Soms is de ADI van een E-nummer 
onbeperkt. Dit betekent dat er bij proefdie-
ren geen nadelige effecten zijn gevonden, 
zelfs niet bij heel hoge hoeveelheden. De 
wetenschappers verwachten dan ook bij 
mensen geen gezondheidsrisico’s.

Wat in sommige gevallen wel een pro-
bleem kan geven, is de combinatie van 
bepaalde E-nummers. Om de ADI te 
bepalen worden E-nummers afzonder-
lijk getest, maar samen met een ander 
additief kunnen ze wellicht onverwachte 
effecten veroorzaken. Een paar jaar gele-
den kwam een Engels onderzoek in de 
publiciteit. Daaruit bleek dat kinderen 
hyperactief zouden worden als ze azo-
kleurstoffen binnenkrijgen in combina-
tie met natriumbenzoaat (E211). Hoewel 
de kans dat dit effect werkelijk optreedt 
volgens de EFSA uiterst klein is, staat 
er sinds 2010 een waarschuwing op de 
verpakking van voedingsmiddelen met de 
kleurstoffen E102, E104, E110, E122, E124 
en E129: ‘kan de activiteit of oplettend-
heid van kinderen nadelig beïnvloeden.’

hoeVeelheid Per Persoon

De hoeveelheid van een stof die je 
zonder risico kunt binnenkrijgen is 

afhankelijk van je lichaamsgewicht. Bij 
kinderen ligt die grens daarom lager dan 

hoewel e-nummers uitgebreid getest en vei-
lig voor de gezondheid zijn, hebben som-

mige mensen toch last van bepaalde additieven. 
Dat geldt bijvoorbeeld voor de zoetstof aspar-
taam, die in veel light-frisdranken zit. Dat is het 
geval als ze de aangeboren stofwisselingsziekte 
Pku (fenylketonurie) hebben, waarbij ze het 
aminozuur fenylalanine niet kunnen verwerken. 
je lichaam breekt aspartaam onder andere af 
tot fenylalanine en dat levert problemen op 
bij Pku. Daarom staat op verpakkingen van 
producten met aspartaam: ‘bevat een bron van 
fenylalanine’.
Daarnaast zijn sommige mensen overgevoelig 
voor sulfieten (e220 t/m e228), een groep con-
serveermiddelen die je bijvoorbeeld vaak in wijn 
aantreft. Gevolgen van overgevoeligheid kunnen 
mild maar ook heftig zijn, en kunnen leiden tot 
hartkloppingen, huiduitslag en vochtophopin-
gen. Daarom staan sulfieten altijd op het etiket 
vermeld bij de allergenen als er meer dan 10 
milligram sulfiet per kilo of liter in een product 
zit. overgevoeligheid voor sulfieten komt vooral 
voor onder astmapatiënten. |

overgevoelig

Wetenschappers die onderzoek doen naar de aan-
vaardbare dagelijkse dosis (ADi), kijken vaak 

naar het effect van stoffen bij proefdieren, bijvoor-
beeld naar het sterftecijfer van een populatie dieren. 
om duidelijk weer te geven bij welke dosis een aantal 
proefdieren last krijgt van een bepaald effect gebrui-
ken de onderzoekers de zogenaamde dosis-respons-
relatie. Deze relatie wordt vooral duidelijk zichtbaar 
als je de resultaten van het onderzoek weergeeft in 
een dosis-responscurve: een grafiek met op de (vaak 
logaritmische) x-as de hoeveelheid van de stof en op 
de y-as het percentage van de proefdieren dat er het 
effect van ondervond. 
het eerste punt in de curve waar een effect zichtbaar 
is, heet de drempelwaarde. De No Observed Adverse 
Effect Level (noAel) zit hier dus net onder. De dosis 
die bij de helft van de proefdieren tot een effect leidt, 

heet de eC50, waarbij eC staat voor effective concen-
tration. Als op de y-as het sterftepercentage in plaats 
van effect staat, heet dit punt de lD50, de lethal dose 
oftewel dodelijke hoeveelheid. Bij deze dosis sterft de 
helft van de proefdieren. Deze dosis-responsrelatie, 
ook wel dosis-effectrelatie genoemd, wordt voorna-
melijk gehanteerd bij toediening van medicijnen en 
blootstelling aan giftige stoffen. |

dosis-responsrelatie

Dosis-responscurve

Ef
fe

ct
 (%

 v
an

 d
e 

pr
oe

fd
ie

re
n)

Concentratie

EC50

De gele azo-kleurstof tartrazine (e102) zit onder 
andere in producten als koekjes, frisdranken, 

sauzen en toetjes. De ADi van deze stof is 7,5 mg per 
kilogram lichaamsgewicht. een volwassene van 80 
kilo mag dagelijks dus 7,5 mg/kg x 80 kg = 600 mg 
tartrazine binnenkrijgen.
een kind van 20 kilo mag echter veel minder tartra-
zine eten. om de ADi niet te overschrijden mag zijn 
voedsel per dag maximaal 7,5 mg/kg x 20 kg = 150 mg  
tartrazine bevatten.

De eFsA denkt dat een persoon gemiddeld tussen 
de 0,5 en 7,3 mg per kilogram lichaamsgewicht bin-
nenkrijgt. Deze waarden liggen dus onder de ADi. |

Hoeveel mag je binnenkrijgen?
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Een azo-kleurstof bevat een 
dubbele stikstof-stikstofbinding.
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alle E-nummers zijn door de EFsa goedgekeurd voor veilig gebruik 
in voedsel. toch bestaan er ook onderzoeken die wél aantonen dat 

sommige additieven schadelijk zouden kunnen zijn. Vooral over 
aspartaam laait de discussie nog wel eens op.

onrust en

discussie
E-nummers zijn goedgekeurd voor 

gebruik in voedsel op basis van 
wetenschappelijk onderzoek. 

Desondanks publiceren wetenschappers 
soms verontrustende studies. Hun onder-
zoek toont bijvoorbeeld aan dat een addi-
tief toch slecht voor je is en bijvoorbeeld 
hoofdpijn, hyperactiviteit of zelfs kanker 
kan veroorzaken. Vaak gaat het om effec-
ten die pas optreden bij een dosis die veel 
hoger is dan de ADI, maar soms lijken de 
bezwaren tegen een E-nummer gegrond.

Een voorbeeld van een omstreden  
E-nummer is het veelgebruikte aspartaam 
(E951). Sommige consumenten mijden 
producten met deze zoetstof liever en het 
internet staat bol van de negatieve verha-
len over het additief. Aspartaam werd in 
de EU in 1994 toegestaan, maar al voor 
die tijd waren de meningen verdeeld over 

de veiligheid ervan. Het additief en de 
afbraakproducten zijn daarom uitgebreid 
getest. Sindsdien zijn voor- en tegenstan-
ders aan het touwtrekken over de veilig-
heid van het additief. Sommigen zeggen 
dat uit nieuwe testen blijkt dat aspartaam 
talloze bijwerkingen heeft, anderen zeg-
gen dat deze testen niet zorgvuldig zijn 
uitgevoerd. Deze discussie heeft er wel 
voor gezorgd dat aspartaam waarschijn-
lijk het meest geteste additief is.

risiCo’s?

Critici, onder wie veel leken maar ook 
een aantal wetenschappers, beweren 

dat aspartaam kanker kan veroorzaken, 
en daarnaast nog talloze minder erge 
bijwerkingen heeft: hoofdpijn, hartklop-
pingen, duizelingen, misselijkheid en 
depressies zijn slechts een paar voor-

beelden. Bovendien waarschuwen zij dat 
fabrikanten steeds meer aspartaam in 
producten verwerken, waardoor je vrij 
gemakkelijk boven de ADI van 40 mg/kg 
komt. Daarnaast wijzen ze op onderzoe-
ken die aantonen dat de ADI van aspar-
taam misschien wel lager zou moeten 
zijn dan hij is.

Tegenstanders van aspartaam verwij-
zen vaak naar studies van het Italiaanse 
onderzoeksinstituut Ramazzini. Tussen 
2005 en 2007 testten de wetenschappers 
aspartaam op honderden laboratoriumrat-
ten vanaf het moment dat ze 8 weken oud 
waren tot ze uit zichzelf overleden. Iedere 
dag kregen de ratten een dosis aspartaam 
door hun voer gemengd. Die varieerde 
van 0 tot 10 procent. Na hun dood werden 
de ratten onderzocht op tumoren.

De onderzoekers deden verontrustende 
ontdekkingen: de ratten met meer dan 
0,04 procent aspartaam in hun voeding 
leden, onder andere, meer aan kwaadaar-

nu en dan komen er nieuwe additieven 
op de e-nummerlijst. eén van de laatste 

binnenkomers is e960, steviolglycoside. Dit 
additief is beter bekend als ‘stevia’, hoewel 
deze benaming eigenlijk niet correct is. stevia 
is een plantensoort die in noord- en Zuid-
Amerika groeit en een sterk zoete smaak heeft. 
steviolglycoside is het mengsel van zoetstoffen 
dat je uit het plantje kunt halen en kunt gebrui-
ken in voedsel. steviolglycoside is dus een 
natuurlijke zoetstof, maar zo’n 200 keer zoeter 
dan suiker en zonder calorieën. Daarom voegen 
veel frisdrankfabrikanten de nieuwe zoetstof 
aan hun producten toe.

Gedurende lange tijd was het gebruik van stevi-
olglycoside in voedsel verboden in europa. na 
uitvoerig onderzoek heeft de eFsA de zoetstof 
veilig bevonden, en sinds 2011 staat hij ook 
bekend als e960. |

een nieuw e-nummer: stevia

De EFSA evalueert onderzoeken naar alle 
E‑nummers.
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dige tumoren, lymfekanker en leukemie 
dan de ratten die geen aspartaam kregen. 
Ramazzini waarschuwde dat aspartaam 
voor mensen ook kankerverwekkend zou 
zijn, en zelfs al bij 20 mg/kg. Omdat de 
ADI van aspartaam twee keer zo hoog is, 
pleitte het onderzoeksinstituut voor een 
nieuwe evaluatie van het E-nummer.

Fouten

De moeilijkheid met dit soort onder-
zoeken is dat alle beweringen moei-

lijk te controleren zijn, zeker voor con-
sumenten. Daarom vroeg de Europese 
Commissie aan de EFSA of ze de veilig-
heid van aspartaam opnieuw wilde eva-
lueren. Een panel van achttien onafhan-
kelijke wetenschappers beoordeelde de 
studie van Ramazzini en daarnaast nog 
eens meer dan honderd onderzoeken van 

andere instituten. Het panel constateerde 
dat er in het Ramazzini-onderzoek veel 
fouten waren gemaakt, zoals een falende 
statistische methode en een niet optimaal 
functionerend rattenmodel. Op basis van 
alle bekeken onderzoeken concludeerde 
de EFSA meerdere malen dat aspartaam 
veilig is om te gebruiken als de inname 
onder de ADI blijft. De EFSA zag dan ook 
geen reden om de ADI te verlagen.

Nog steeds verschijnen er onderzoeken 
die vaststellen dat aspartaam veiligheids-
risico’s oplevert en onderzoeken die het 
tegenovergestelde beweren. Daarom doet 
de EFSA wederom een uitgebreide evalu-
atie; die is naar verwachting gereed in 
november 2013.

Voorgoed Verwijderd

De discussie rond aspartaam is waar-
schijnlijk voorlopig nog niet afgelo-

pen. Er zijn ook E-nummers waarvan wél 
onomstotelijk bewezen is dat ze schade-
lijk zijn, en die daarom van de lijst ver-
wijderd zijn. Dat gebeurde onder andere 
met de synthetische azo-kleurstof Rood 
2G (E128).

In 2005 besloot de EFSA de veiligheid 
van alle kleurstoffen met een E-nummer 
opnieuw te evalueren, omdat deze addi-
tieven destijds als eerste op de E-num-
merlijst terechtkwamen. In de verstreken 
jaren waren nieuwe onderzoeken uitge-
voerd, die tot nieuwe richtlijnen zouden 
kunnen leiden.

In juli 2007 was E128 als eerste aan de 
beurt. Vanwege de lage ADI (0,1 mg/kg) 
was het additief al alleen toegestaan in 
worstjes en hamburgers. De EFSA vroeg 
een panel van wetenschappers zich te bui-
gen over alle beschikbare informatie over 
het additief. Aan de hand daarvan conclu-

deerde het panel dat de veiligheid van de 
kleurstof niet gegarandeerd kon worden, 
omdat het belangrijkste afbraakproduct 
ervan, aniline, het DNA mogelijk bescha-
digt en daardoor misschien kankerver-
wekkend is. De EFSA trok de ADI voor 
E128 in en liet de Europese Commissie 
weten dat het additief mogelijk onveilig 
was. De Europese Commissie verwij-
derde E128 nog datzelfde jaar van de lijst 
met toegestane additieven. |

met het oog op nieuwe inzichten en onder-
zoeken heeft de europese Commissie in 

2010 aan de eFsA gevraagd om de veiligheid van 
alle toegestane voedseladditieven nog een keer te 
evalueren. Dit is een enorme klus, aangezien er 
bijna vierhonderd e-nummers zijn, en ze op dui-
zenden verschillende manieren gebruikt worden. 
Daarom is er een strikt schema opgesteld en heb-
ben sommige e-nummers prioriteit boven andere 
gekregen. Als additieven lang geleden voor het 
laatst zijn geëvalueerd, of als er verontrustende 
onderzoeken bestaan, zal de eFsA ze eerder 
behandelen. ook kan de eFsA een additief naar 
voren halen als ze dat nodig acht. Aspartaam 
stond bijvoorbeeld gepland voor in 2020, maar 
is verschoven naar 2013. 

het is de bedoeling dat de eFsA vóór 2020 alle 
e-nummers heeft behandeld. Aan de hand van 
het eFsA-advies zal de europese Commissie ver-
volgens bepalen of de ADi van bepaalde e-num-
mers omlaag moet, of dat er zelfs e-nummers 
van de lijst gehaald moeten worden. |

nog steed veilig?

Aspartaam is een dipeptide, dat het lichaam 
afbreekt tot de aminozuren asparagine-

zuur en fenylalanine. Daarnaast ontstaat er bij 
metabolisering methanol. Asparagine komt in 
veel voedingsmiddelen voor, waaronder diverse 
groenten. Fenylalanine is een aminozuur dat je 
lichaam zelf niet kan maken, maar je hebt het 

wel nodig voor diverse biochemische proces-
sen. methanol is in principe niet goed voor 
je, maar bij het eten of drinken van normale 
hoeveelheden aspartaam zijn zorgen overbodig. 
schadelijke hoeveelheden methanol zou je pas 
aanmaken als je honderden liters light-frisdrank 
in één keer zou kunnen drinken. |
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aspartaam asparaginezuur fenylalanine methanol

afbreken van aspartaam

Sommige zoetjes bevatten aspartaam als 
zoetstof.
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voor op sChool
 1. Waarom is het onderscheid tussen additieven en ingrediën-

ten soms moeilijk te maken?
 2. Grasboter is donkerder gekleurd dan winterboter. Eierdooiers 

hebben niet allemaal dezelfde intens gele kleur. Wat zijn de 
oorzaken?

 3. De kleur van annato (E160b) in voedingsmiddelen varieert, 
leg uit hoe dat komt?

 4. Wat is het chemisch onderscheid tussen sorbitol, mannitol 

en glucose, fructose?
 5. Xylitol (E967) is beter voor je tanden dan glucose en wordt 

daarom vaak toegepast in kauwgom. Wat maakt glucose 
schadelijker?

 6. Wat maakt het lastig de precieze chemische samenstelling 
van Arabische gom (E414) te bepalen?

 7. Waarom blijft er ondanks veel onderzoek onenigheid over 
dosisrespons, NOAEL, ADI en LD50?

 8. Wat is de oorzaak van de kleuren van de azo-kleurstoffen?
 9. Wat maakt pectine geschikt als verdikkingsmiddel? Wat 

verandert aan de eigenschappen als natuurlijk pectine met 
ammoniak wordt behandeld?

 10. Leg uit dat natuurproducten (appelpitten, perzikpitten) niet 
per definitie veilig zijn.
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