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kinderen onder de maat
Verse groenten en fruit bevatten teveel residu; potjes babyvoeding wel 'veilig'

Voedselveiligheid voor

De Ameriknanse wetgevíng erkent kinderen als kwetsbare groep
voor wdt betreft de effecten van chemische bestrijdingsmiddelen-
ln EuroPd wordt bij het vaststellen van veiligheidsmatges voor
residuen van bestrijdíngsniddelen op verse groenten en fruit
geen rekening gehouden met specifieke kenmerken van jonge

kinderen en baby's: hun henenen zijn nogín ontwikkelingen ij
hebbe n a nde re eetgewoo nte n.

( ,/\, uden docn er eoed an-Ljil;:m,;;
logisch , ast d€ Consum€ntenbónd.

Bij poijes bàblaocdins ziii de eisen

een stuk strenser en dee zullen vol-

send jaar nog verd$ worden aange-

P€ies <n jaar seleden weid hct

ondenoeknppoit Verl;de. we h€r

vemmd? an leden van deTwedc
K!mc. gepresenteerd. De auGu6 van

hr nppoÍ (de Consumenrenbord

en deStichtingNatuuren Milieu)

hadden detitel niet beterkunnen kie'

rn. \ímr d€elijk krij8e. t0.000
Nedeíend* kindd€n (vijf prccnt

van ale kinderen) rusÈn de eéi en a
jar gehiddeld reventi€n k€er meer

chemische besÍijditrssmiddelen

binnen dan de normvoorchronische

blootsrelling di€ ;n de Verenigdc Sr!'

len veilig wordt geachi Áts de mindeÍ

Írcng€ Eurcp* norm

gep6t z.kt het mnbl tot 20.000 kin'
deren. Uitpande van dcAmerikunsc
no.m voor {ure v€sifr isins (du ni€r
ch.onisch) krijgcn nog ans 20.000
Nederlmd* kindeten teveel gif
binnen. DeAherikans norm.. zij.
Írenger omda( er bii her bepalen van
de toxicneitsSrcnzen wel rckening
wordt gehouden met het fen dat het
Iicham van een kind noginonvik'
keling is en dus ook gevGliger is voor
chemische middelen. Ook de eetge'
woonten van kiódercn kun nen n ict
rcmaar worden gelijkgesteld an vol-
wurocn omdat kindcrcn rclatici
mer grcbren cn fruit€ten.

Ongeschild is ondergeschikt
De Consumcntenbo.d Íckt uirdc

beviodingen deconclusiedatdc

Nederlandsc overheid dc vocdselvci-

lideid'oor

kinderen nier kan garanderen en advi-

seert oudersbiolog;schegrcenten en

fruit te kopen- Voral gmgbaar ge'

teeld frrn drt niet gcschild ofgoed ge-

mssn kan worden, rcals aardbeien

en druiven,.cht de Cons!menten-

bond ong*hikt vooronsumptie

ln her €erder genoende ondetuek is

spaiaal gekeken nmr neuroroxische

$otren (inecdcidei), met namede

organofosfate n en abmate n, omdat

dczr stoÍIen deonvikkelingvan dc

hersenen van Heine kinderen kunnen

vcntorcn. Op latcre lefrijd ltan zich

dit un€ó in ler- en gedhgsproble-

me.. Uit d.Vcdslconsumptie-

peilingeó en de meegegaens van de

KeuringsdienÍ van Warcn tusrn

1997 l999blekenvenlappek,

druiv€n en spinuie d€ sroobt€ bijdm'

ge te leveren aan de innamevan

neurotoxi*he stofl'en onder de

Ncderlandr bevolling. Parathion (in

N€derland op de liisi váó onhnbare'

middelen) en dimethoaar mren ver

àft woordelijk voorde mees. ovcÊ

schrijdingen van de gandheidsnor

mcn (voor.hroni*heen acure ge

znrdheidselïecren)- Een steekproef in

2000 onder appels, dr(iveó en spina

zie leverde het inzicht op dar vmrat

It.liàrnsc dn!ivcn en FÉ.se appels rc-

siduen hsanen diede (Nederlandse)

Gatgbare
appels,

ilnriten en
spindzie
grootste

boosiloeners

I



denen bij hose con$mprie (ondcr
licÍhebbeb) bt ove&hrild ins van de
norh voor acurc gezondheidíelïecrcn

Behelve kdticl op her f€ir dar bi j de
nonnstelling onvoldoendc rekening
woÍdr schordcn mer Lre6bárc grc-
p(n. ii ook her nierrekening houden
m{ de zog.hercn combinatietoxicneir
in d€ normstelling en risicob€@de-
lingen punttr kridek. DeeF*ten
vd srotren mer delfde werking woF
den nict bij elktu opsereld, te jlwe
alleen al via onr eedins dagelijkr mer
meerdcre oreanofosfáGn en eóaha,
ren in amnking kunnen komen. In dc
normstelling worden de stoÍIen eó
tcr onaÍhankelijk gemcten en beoor
d€eld op toxische effeccn, zodar de
qro ctraÈd die de combinai€ van
soFen km vemaken onvoldoende

Potjes scor€n beter
v@r potj6 babyvoedi.s (frunhapi€s
en daajtiiden) ziin denomeneen
stuksrBngei M€r ingrngvan joli
2002 al in d€ landen vàó de Eu'opese
Unie de norm nos Yed$ wonlen tu-

Sscherpr br 0,01 m;llighm 6idu
bstiijdingsmiddel perkiloprcduc(.
'Het is en vanuir sebndheidsoveË
weBingen &bift a; gclokn grêós'.
zegt Ronald Lo;ik, weÍkaam bii dc
Consumeóknbondcn ccn ván d€ au,
teurs van her rappoÍ. Vmrsommige
stoffen n d* grens nog te hoog, maar
met d€huidig. mceft€.hni€ken ka.
een lagec coó.enÍatie vcclal nier
wordeó aanseioord.le óoet hetzien
rh heftoepsscn ven h€t voopo'gsbc

sinsel w.arbij d€ derecricgrcós wordr
gebruikr als mat voor atu{isheid
En beÍrijdinssmiddelo. Merde
n icuwc w€tsding {il d€ rnropese
Uni€de lidstatenopeen lijn krijgen.
Bclgië, Duiisland, Loxenburs en
OosÈnÍijk hantcÈn d€ nieuw. noÍm
à1. Bablaoedingproduccn t NuÍi.ia
hankeÍ de norm vah 0,01 mg/kg .1

contractteêlt
De toelev€nncic6 van Nurici. w.!
k€n volgcns conra.tt€eh. Mct
contràckeh ka. .ndei heer het gc-
bruik v,n chema.he beÍdidnrgsmid

d€len woiden beperki en &t is nodig
wnt de grcndrotren voor brbyvoe
diógnccn aan hogeeisenvoldoen-
'De eisen die nidd€k onrráctteek
aan saosbr€ porjes babaoedins (ol-
va.it) woiden gesteld komen dichr in
de buurt m her biologische aherna
del dd wii ooder de merknmm zor
natua op de ma.kr brcngen', rC(
Anóekem der Ddn, comhuniede
mmager van Nutricia.
Zo.natuh-bablaoeding werd ;n
1997 door Nutricia op d€ markr geïÈ
toduceerd. Van deÍDuin: Erwas
vnag óe. biologischc bàblaoedins.
De verkoop van babyroeding van
Zono.tura gloeit momentel sneuer
dan OlErir'. Dit jaar weid Zonnarura
ove€enomen door'riíe$ancn, maar
de b.blvo€dins is ;n haDden van Nu,
rricia sebleven en zai voorlopig ondcr
bermcrk .nduH verkochr blijv€n
word€n. De prcducie vindt plors in
Dunsland en de conrrolc wordt ver,
richr door de Dunse contrcle,organi-
satie Oko-Konhlst€lle. Dc porjes
?ijn oiet voou ien van hct Eko loso of
van h€t Duitse keuinerk. \qel is in dc
tel6t op de wikkel aangegcvcn dai her
produdbiologisch is. Van d€. Duin:
'\viilindeó her niet nodigom b€t
!.ko logo op dc porjes te sebruiken
omdat biologisch sl€chren v.n de
Àped€n is. ()okdc bcnibingvan dc
inhoud en dc rccepten veÍÍhillcn cn
crzijn, nct alsbij()lvarir, geen kleur,

s€u' en sm!.kÍofien toesclo!.gd.
Dar in N€deÍland geko?.o is om bnÈ
losis.hc h.byvocdins o.der ccn àndc
rc mcrknaam drn olvrrir op de markt
te brensen c. crbijvoorbceld in
(lroor Brirrnnièen lcrhnd weleen
biolosis.hc vrri..r onder het eigcn
mcrk !c koop is ( olvarirOBni. ) ij

volsens Van der Duin de individucle
keuz. van hq bedrijid.t dár OlvaÍir
prodrcMi (Cow& Gare, nerllsNu-
Íici, trn volle dochter van het voe-
dingsmiddelenconcern Nunico).
De Nederrandse consumenr die porjs
biolosiÍh€ babyvo€din8 wit kopcn
h<li de keur tusei Zonnarun
(42 Ér;anren) €n her biolodsch-dyna
mische ne'l Ah!'ius dàrallen ind€
oàrooNocdingswinkeh te k@p is

Appelmo€s
Aanpak via de Éh (conracreh) is

€n nunier om d. hocveelheid Èidu
ir hctcindpbducr terus re brens€n.

Màr ook rijdens her bve ngsproces

is er spnke va! cn verminderingvan

deconceó@ti€ bgrrijdingsmidd.lcn.

Luijk De conccn@des Én bsdj'

diógsmiddel€n in b €rkiep'oducreo

z;jn ais swors van de bchaódelins orer
her algcmeen lager dan in ve6e produc-

ren. Mtuherrisicobst atdare'ah

saols v.n v.rhntióg ongsenÍe af'

braakproductenwodens€vo'md. Itit
komr €chier zlde n vooi.

Vo.diíg die spe.ieal beÍeid is v@r bà'
byi cn pe(ss kan dà. wcl veilig zijó,
ande'ebrycrkte produ.rendi€ kinde-

'en ook vel consumeren, rcak áppcl
ncs, ho€ven nier rc voldoen eaó de

gcns.irde loor babraoedins- Zo

kwam HAK'appel'nGs dn voorjaar

nog i. her óieuwsomdat'rNo (in op-

drachr van Milieudcic.sic) in poft€n
appelnrocs hcÍ ir deappelrcekv€el se'
bruikte besrrijdinssmiddel caprin cn
tin had aanseÍolïcn. Ook de in
Ncdcrl.nd verbodensrotr€n fosèlon cn
propasiei weden aangeÍoÍlin. HAK
Íeaserde dar bd bu Edan om con.en-

intiesdi€ liggen ru$cn dc 0,1eó 0,5
procent v.n dc N.d$landse nom en

d.r de door Mili€udeiensie genoemde
w,ldcn nicÍ!tuekenvrn d€ wa.d€n

dic,ij ?xlfyinden in hun onder.ek.

D€ ioekom$ige Eu-grcnssadrdc vooÍ
b.byvocding yan 0,01 mg w€rd wcl

ove(chr€den. Maar appelDoes hocfr

daar nicr r.n ievoldoen. Zowelbijvcr

iesroenten en hun !k bcwcrktc vo€
dinSdic ricr speciarl seproducee'd k
vou babys en kinddd, blijkr hct bio
l0skch pn\tuct drs€en Juidelijke

nrccMerd€ iehebh€n. r

Eísen aan
potJes reg -

I iere balry-
loeding
komet

dicht bij
biologisch
ahematief


