VoEosELVErLrcHEt

Voedselveiligheid
voor
kinderenonder de maat
Verse groenten en fruit bevatten teveel residu; potjes babyvoedingwel 'veilig'

De Ameriknansewetgevíngerkent kinderenals kwetsbaregroep
voorwdt betreft de effectenvanchemischebestrijdingsmiddelenln EuroPdwordt bij het vaststellenvan veiligheidsmatges
voor
residuen van bestrijdíngsniddelenop versegroenten en fruit
geen rekeninggehoudenmet specifiekekenmerkenvan jonge
kinderenen baby's:hun henenenzijn nogín ontwikkelingen ij
hebben andere eetgewoo
nten.
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uden docn er eoed an

logisch, ast d€ Consum€ntenbónd.
Bij poijes bàblaocdins ziii de eisen
een stuk strenser en dee zullen volsend jaar nog verd$ worden aange-

Gatgbare
appels,
ilnriten en
spindzie
grootste
boosiloeners

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)
haddendetitel niet beterkunnenkie'
rn. \ímr d€elijk krij8e. t0.000
Nedeíend* kindd€n (vijf prccnt
van ale kinderen) rusÈn de eéi en a
jar gehiddeld reventi€nk€ermeer
chemischebesÍijditrssmiddelen
binnen dan de normvoorchronische
blootsrellingdi€ ;n de VerenigdcSr!'
len veiligwordt geachi Áts de mindeÍ
Írcng€ Eurcp*

kinderennier kan garanderenen adviseertoudersbiolog;schegrcenten
en
fruit te kopen- Voral gmgbaar ge'
teeldfrrn drt niet gcschildofgoed gemssn kan worden, rcals aardbeien
en druiven,.cht de Cons!mentenbond ong*hikt vooronsumptie
ln her €erder genoende ondetuek is
spaiaal gekeken nmr neuroroxische
$otren (inecdcidei), met namede

gep6t z.kt het mnbl tot 20.000 kin'
deren.UitpandevandcAmerikunsc
no.mvoor{ure v€sifrisins(du ni€r
ch.onisch)
krijgcnnogans 20.000
Nederlmd* kindetenteveelgif
binnen.DeAherikans norm.. zij.
Írenger omda(er bii herbepalenvan
detoxicneitsSrcnzen
wel rckening
wordt gehoudenmet het fen dat het
Iicham vaneenkind noginonvik'
kelingisendusookgevGligerisvoor
chemische
middelen.
Ook deeetge'
woontenvankiódercnkunnenn ict
rcmaarwordengelijkgesteldan volwurocn omdatkindcrcnrclatici
mer grcbrencn fruit€ten.

Ongeschild
is ondergeschikt
De Consumcntenbo.d Íckt uirdc
beviodingendeconclusiedatdc
Nederlandscoverheiddc vocdselvcilideid'oor

organofosfaten en abmate

n, omdat

dczr stoÍIendeonvikkelingvan dc
hersenenvan Heine kinderenkunnen
vcntorcn. Op latcre lefrijd ltan zich
dit un€ó in ler- en gedhgsprobleme.. Uit d.Vcdslconsumptiepeilingeóen de meegegaens vande
KeuringsdienÍ van Warcntusrn
1997 l999blekenvenlappek,
druiv€n en spinuie d€ sroobt€ bijdm'
ge te leverenaande innamevan
neurotoxi*he stofl'en onder de
Ncderlandr bevolling. Parathion(in
N€derlandop de liisi váó onhnbare'
middelen)en dimethoaarmren ver
àft woordelijkvoorde mees. ovcÊ
schrijdingenvan de gandheidsnor
mcn (voor.hroni*heen acurege
znrdheidselïecren)- Een steekproef in
2000 onder appels,dr(iveó en spina
zie leverdehet inzicht op dar vmrat
It.liàrnsc dn!ivcn en FÉ.se appelsrcsiduenhsanen diede (Nederlandse)

norm

I

denenbij hosecon$mprie(ondcr
licÍhebbeb)
bt ove&hrildinsvande
norh vooracurcgezondheidíelïecrcn
Behelve
kdticl op herf€irdarbij de
nonnstelling
onvoldoendc
rekening
woÍdr schordcn merLre6bárc grcp(n. ii ookhernierrekening
houden
m{ dezog.hercn
combinatietoxicneir
in d€normstelling
enrisicob€@delingen punttr kridek.DeeF*ten
vd srotrenmerdelfde werkingwoF
dennictbij elktu opsereld,
te jlwe
alleenalvia onr eedins dagelijkrmer d€lenwoidenbeperkien&t isnodig
meerdcreoreanofosfáGn
en eóaha,
wnt degrcndrotren voor brbyvoe
renin amnkingkunnenkomen.In dc diógnccn aanhogeeisenvoldoen'De
normstelling
wordende stoÍIeneó
eisendienidd€k onrráctteek
tcr onaÍhankelijkgemctenen beoor
aansaosbr€ porjesbabaoedins (old€eldop toxischeeffeccn,zodarde
va.it)woidengesteld
komendichrin
qro ctraÈd die decombinai€ van
debuurtm herbiologische
aherna
soFen km vemaken onvoldoende del dd wii ooderde merknmm zor
natua op de ma.kr brcngen',rC(
Anóekem derDdn, comhuniede
Potjesscor€nbeter
mmagervanNutricia.
v@r potj6 babyvoedi.s(frunhapi€s
Zo.natuh-bablaoeding
werd;n
endaajtiiden)ziindenomeneen
1997doorNutriciaop d€markrgeïÈ
stuksrBngeiM€r ingrngvanjoli
toduceerd.
VandeÍDuin: Erwas
2002al in d€landenvàódeEu'opese vnagóe. biologischc
bàblaoedins.
Uniede norm nos Yed$ wonlen tuDe verkoopvanbabyroedingvan
Zono.turagloeitmomentelsneuer
Sscherprbr 0,01m;llighm6idu
bstiijdingsmiddel
perkiloprcduc(.
danOlErir'. Dit jaarweidZonnarura
'Het is
en vanuirsebndheidsoveË ove€enomen
door'riíe$ancn,
maar
weBingen
&bifta; gclokn grêós'.
deb.blvo€dins is ;n haDdenvan Nu,
zegtRonaldLo;ik,weÍkaambii dc
rriciasebleven
enzaivoorlopigondcr
Consumeóknbondcn
ccnvánd€au,
bermcrk .nduH verkochr
blijv€n
teursvanherrappoÍ. Vmrsommige word€n.De prcducievindtplors in
stoffenn d* grensnog te hoog,maar Dunslanden deconrrolcwordt ver,
metd€huidig.mceft€.hni€ken
ka.
richrdoordeDunsecontrcle,organieenlageccoó.enÍatievcclalnier
satieOko-Konhlst€lle.Dc porjes
wordeóaanseioord.le
óoet hetzien ?ijnoietvoouienvanhctEko losoof
rh heftoepsscn venh€tvoopo'gsbc
vanh€tDuitsekeuinerk.\qel isin dc
wordr
tel6t op dewikkel aangegcvcn
dai her
sinselw.arbijd€derecricgrcós
gebruikralsmat vooratu{isheid
produdbiologisch
is.Vand€. Duin:
'\viilindeó
En beÍrijdinssmiddelo.Merde
hernietnodigomb€t
n icuwcw€tsding{il d€rnropese
!.ko logoop dc porjestesebruiken
Uni€delidstatenopeen
lijn krijgen.
omdatbiologisch
sl€chren v.n de
Bclgië,Duiisland,Loxenbursen
Àped€nis.()okdc bcnibingvandc
OosÈnÍijkhantcÈnd€nieuw.noÍm
inhoudendc rccepten
veÍÍhillcn cn
à1.Bablaoedingproduccn
t NuÍi.ia
crzijn,nctalsbij()lvarir,geenkleur,
hankeÍ denormvah0,01mg/kg.1
s€u' en sm!.kÍofien toesclo!.gd.
Dar in N€deÍland
geko?.oisom bnÈ
losis.hch.byvocdins
o.derccnàndc
contractteêlt
rc mcrknaam
drn olvrrir op demarkt
De toelev€nncic6van Nurici. w.!
tebrensen
c. crbijvoorbceld
in
(lroor Brirrnnièenlcrhndweleen
k€n volgcnsconra.tt€eh. Mct
contràckeh ka. .ndei heer het gcbiolosis.hc
vrri..r onderheteigcn
bruik v,n chema.he beÍdidnrgsmid
mcrk!c koopis( olvarirOBni. ) ij

volsens
VanderDuin deindividucle
keuz.vanhq bedrijid.tdár OlvaÍir
prodrcMi (Cow& Gare,nerllsNuÍici, trn volledochtervanhetvoedingsmiddelenconcern
Nunico).
De Nederrandse
consumenr
dieporjs
biolosiÍh€babyvo€din8
wit kopcn
h<li dekeur tusei Zonnarun
(42Ér;anren)€nherbiolodsch-dyna
mischene'l Ah!'ius dàrallenind€
oàrooNocdingswinkeh
tek@p is

Appelmo€s
Aanpakvia de Éh (conracreh) is
€n nunier om d. hocveelheid Èidu
ir hctcindpbducr terusre brens€n.
Màr ook rijdens her bve
ngsproces
is er spnke va! cn verminderingvan
deconceó@ti€bgrrijdingsmidd.lcn.
Luijk De conccn@desÉn bsdj'
diógsmiddel€nin b €rkiep'oducreo
z;jn aisswors van de bchaódelinsorer
her algcmeen lager dan in ve6e producren.Mtuherrisicobst atdare'ah
saols v.n v.rhntióg ongsenÍe af'

Eísenaan
potJesreg Iiere balryloeding
komet
dicht bij
biologisch
ahematief

braakproductenwodens€vo'md.Itit
komr €chier zlde n vooi.
Vo.diíg die spe.iealbeÍeidis 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€vennier rc voldoeneaóde
gcns.irde loor babraoedins-Zo
kwam HAK'appel'nGs dn voorjaar
nog i. her óieuwsomdat'rNo (in opdrachrvan Milieudcic.sic) in poft€n
appelnrocshcÍ ir deappelrcekv€else'
bruikte besrrijdinssmiddel
caprin cn
tin had aanseÍolïcn. Ook de in
Ncdcrl.nd verbodensrotr€nfosèloncn
propasiei weden aangeÍoÍlin. HAK
Íeaserde dar bd bu Edanom con.enintiesdi€ liggenru$cn dc 0,1eó 0,5
procentv.n dc N.d$landse nom en
d.r de door Mili€udeiensiegenoemde
w,ldcn nicÍ!tuekenvrn d€ wa.d€n
dic,ij ?xlfyinden in hun onder.ek.
D€ ioekom$ige Eu-grcnssadrdcvooÍ
b.byvocdingyan 0,01 mg w€rd wcl
ove(chr€den.Maar appelDoeshocfr
daar nicr r.n ievoldoen. Zowelbijvcr
iesroenten en hun !k bcwcrktcvo€
dinSdic ricr speciarlseproducee'dk
vou babysen kinddd, blijkr hct bio
l0skch pn\tuct drs€en Juidelijke
nrccMerd€ iehebh€n. r

