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nanten de stoffen die niet opzettelijk terecht-
komen of overblijven in voedingsmiddelen
tijdens de produktie, verwerking. keuring of
verpakking. Conserveermiddelen zijn bij-
voorbeeld additieven en resten (residuen) van
bestrijdingsmiddelen zijn contaminanten. In
het kader van de Warenwet en de Bestrij-
dingsmiddelenwet wordt door zestien Keu-
ringsdiensten van Waren onderzoek verricht
op dit terrein. De coördinatie van dit werk
geschiedt door de Hoofdinspectie van de
Volksgezondheid voor de levensmiddelen en
de keuring van waren te Leidschendam,
Andere instellingen die een bijdrage leveren
op genoemd gebied zijn onder andere het
Rijks Instituut voor de Volksgezondheid
(RIV), het Rijks Instituut voor Kwaliteitscon-
trole in de Land. en Tuinbouw (RIKILT) en
het Centraal Instituut voor Voedingsonder-
zoek (CIVO) TNO,
Deze Iaboratoria produceren een aanzienlijke
reeks gegevens over concentraties van addi-
tieven en contaminanten in voedingsmidde-
len, Zo onderzochten de Keuringsdiensten
van Waren in 197ó gezamenlijk ruim 24000
monsters van plantaardige herkomst en ruim
3800 monsters van dierlijke oorsprong op
residuen van bestrijdingsmiddelen.

De opname van schadellJke stofÍen vla het
voedsel

Kan men nu aan de hand van de resultaten van
de lopende onderzoeken berekenen wat de
gemiddelde consumenr via zijn totale voeding
aan vreemde stoffen binnenkrijgt? Dir blijkr
in de praktijk níet mogelijk te zijn,
Het door de betrokken laboratorin verrichte
onderzoek richt zich praktisch steeds op
afzonderlijke levensmiddelen, niet op een
compleet pakket, Het onderzoek door de
Keuringsdienstcn levert ook geen getallen die
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Vreernde stoffen in het voedsel
In dit artikel wordt ingegaan op de opzet en voorlopige resultatenvaneenTNO-project
Setiteld 'Kwalitatief onderzoek naar de aantvezigheid van aclditieven en chemische
c ont am in ant en in t o t ale d agt' o e dinge n,.
Veel mensen ntaken zich ongerust over tle aanwezigheicl van vreemde stoffen in ons
voedsel. Men denkt daarbij dan aan resten t,an bestrijdingsmicldelen, aan zv,ore
melalen, c0rtscrvcringsnitltlalcn cn tlergelijke , Is deze angst, die ook x,el eens met
'chemofobie' vortlt aaryeduitl, gerechtvaardigd of valt het voorzover nu te overzien is
met de gevaren yan de gezondheid t,el mee?

;atieve kwaliteit

Bij beschouwingen over de kwaliteit van ons
voedsel worden tegenwoordig de begrippen
positieve en negatieve kwaliteit gehanteerd.
De positieve kwaliteit omvat eigenschappen
als smaak, geur, consistentie, kleur en verder
uiterlijk. Dit zijn aspecten die iedere consu-
ment zelf kan waarnemen en beoordelen. Ook
de voedingswaarde hoort hier uiteraard bij.
Weliswaar kan de consument deze niet direct
door eigen waarneming vaststellen, maar er is
zoveel voorlichting op dit gebied dat men zou
mogen aannemen dat de gemiddelde consu-
ment 'weet wat hij eet'.
Anders ligt het bij de kennis van de aanwezig-
heid van 'vreemde' en wellicht ook schadelij-
ke stoffen in ons voedsel. Dit aspect wordt
aangeduid met de negatieve kwaliteit, De
gemiddelde consument voelt zich niet gerust

r zaken als bespoten groenten en de

--wezigheid van zware metalen en conser-
veringsmiddelen in het voedsel.
Wat bijvoorbeeld te denken van een bericht
als 'Vis in Noordzee bijna te vies voor
consumptie'? (De Volkskrant, medio oktober
1977), Zijn dit nu negatieve berichren over
slechts een beperkt deel van ons voedingsmid-
delenpakket of is de situatie over de hele linie
niet zo rooskleurig? Wij kunnen ons voorstel-
len dat de gemiddelde consument hierop geen
antwoord weet. Heerst dezelfde onzekerheid
ook bij onderzoekers en beleidsinstanties clie
zich bezighouden met deze problematiek?

Beziet men de situatíe in Nederland dan kan
zonder meer geconcludeerd worden dat het
onderzoek naar het vóórkomen van aclditie-
ven en chemische contaminanten in voedings-
middelen de nodige aandacht krijgt, Ondcr
additieven verstaat men de stoffen díe opzet-
telijk worden toegevoegd en onder contami-
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een gemiddelde belasting van levensmiddelen
met bepaalde stoffen weerspiegelen. Deze
diensten hebben een bewakende taak en hun
onderzoek is min of meer selectief (of subjec-
tief). Dat wil zeggen, zij richten hun aandacht
op die terreinen waar overschrijdingen van
normen verwacht kunnen worden,
Bij het onderzoek naar bestrijdingsmiddelen
in groenten en fruit wordt bovendien de verse
waar onderzocht zonder deze vooraf te was-
sen, te schillen. te koken enzovoort. Uil
onderzoek aan bepaalde bestrijdingsmiddelen
en gewassen heeft onder andere de Keurings-
dienst van Waren te Amsterdam geconsta-
t dat een duidelijke vermindering van het
r----u kan optreden in de eetbare gedeelten
onder invloed van huishoudelijke bereiding.
Het is echter een ondoenlijke zaak om voor
een groot aantal bestrijdingsmiddelen (in Ne-
derland zijn er momenteel circa 270 toegela-
ten) en voor allerlei voedingsmiddelen en
toebereidingswijzen de bijbehorende reduc-
tiefactoren te bepalen, teneinde de werkelijke
opname door de consument vast te stellen.
Het zou ook nog mogelijk zijn om een
berekening te maken van de theoretische
opname van vreemde stoffen aan de hand van
de maximaal toegelaten concentraties die in
de wet zijn vastgelegd (Bestrijdingsmiddelen-
wet, Warenwet). Dit zou echter tot weinig
realistische getallen leiden omdat bekend is
dat lang niet alle levensmiddelen tot om en

nabij het maximum zijn belast. Bovendien
zi'- -og niet voor alle stoffen en voedingsmid-
c officiële limieten vastgelegd, Voor zwa-
re rnetalen heeft men in Nederland bijvoor-
beeld nog geen toleranties omdat de uitslagen
van het inventariserend onderzoek nog niet
volledig geëvalueerd zijn,

Onderzoek van totale dagvoedlngen

Uit het voorgaande kan de conclusie worden
getrokken dat de werkelijke opname van
vreemde stoffcn via ons.voedsel alleen nauw-
keurig bepaald kan worden door analyse van
de complcte dagvoeding in de vorm zoals deze
wordt geconsumeerd,
Men kan hierbij nog twee wegen inslaan. Men
kan aan een groep personen vragen om van
alles wat zij per dag eten een identieke portie
naar het laboratorium te brengen, Het geheel
wordt dan gemengd en geanalyseerd. Dit
heeft het voordeel dat het laboratorium zelf
geen voedingsmiddelen hoeft in te kopen en
toe te bereiden, Een nadeel is echter dat geen
informatie wordt verkregen over gehalten in
de samenstellende levensmiddelen, terwijl
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van de 'proefpersonen' veel medewerking
wordt verlangd. Een onderzoek volgens deze
opzet is zeer recent door het RIV verricht.
De andere benaderingswijze is dat men op
regelmatig weerkerende tijdstippen op a-se-
lecte wijze een hoeveelheid levensmiddelen
aankoopt die de gemiddelde, totale voeding
weerspiegelt van een geselecteerde bevol-
kingsgroep. De levensmiddelen worden toe-
bereid en gecombineerd in groepen (bijvoor-
beeld graanprodukten, bladgroenten enzo-
voort). Homogenaten van de groepen worden
geanalyseerd.
Deze benadering (in de Angelsaksische litera-
tuur wel aangeduid met 'market basket stu-
dy') heeft het voordeel dat de onderzochte
voeding goed gedefinieerd is. Verder zijn de
monsters minder verdund dan bij een totaal
homogenaat van de voeding, waardoor stof-
fen die slechts in één of enkele voedingsgroe-
pen voorkomen beter aantoonbaar blijven.
Een nadeel van de methode is dat het labora-
torium wordt belast met de aankoop en
toebereiding van de levensmiddelen.
'Market-basket' onderzoeken van grotere
omvang zijn en worden verricht in Engeland
en de Verenigde Staten (zie resp. literatuur-
verwijzingen 2 en l). In Nederland werd
dergelijk onderzoek tot voor kort niet ver-
richt. Het belang ervan is echter duidelijk, en
daarom is het Centraal Instituut voor Voe-
dingsonderzoek TNO medio 1976 gestart met
een project getiteld 'Kwantitatief onderzoek
naar de aanwezigheid van additieven en che-
mische contaminanten in totale dagvoedin-
gen', Bij de opzet van het onderzoek is nauw
overleg gepleegd met de Hoofdinspectie voor
de levensmiddelen en keuring van waren,
Behalve het CIVO zijn ook twee andere
TNO-instellingen in het project betrokken, re

weten het Centraal Laboratorium TNO en het
Institurit voor Visserijprodukten TNO, omdat
zij het best zijn toegerust voór de analyse van
bepaalde stoffen in de monsters.
Het onderzoek is een zogenaamd beleidsruim-
teproject en zal zich voorlopig over een
periode van twee jaar uitstrekken.
Het onderzoek wordt uitgevoerd in de gemid-
delde veertiendaagse voedselconsumptie van
l6-18 jarige jongens in Nederland. Over het
consumptiepatroon van deze groep is relatief
veel bekend. Bovendien is ook het Ameri-
kaanse onderzoek gericht op deze leeftijds-
groep, hetgeen de vergelijkbaarheid van de
uitkomsten vergroot, Er wordt eens per t\!ee
maanden een voedselpakket aangeschaft en

Tabel L De tx'aoff t,oedselgroepen cn hun respectiewlijke hoeveelhet!en in tle toltile dugt'oedingvrrr ló- l6
jurige longent

groep
l. graanprodukten
2, uardappelen en aardappelprodukten
3, bladgroenten, tomaten, komkommers
4. wortelen, knollen
5, peulvruchten
6. vruchten
7. vlees, vleeswaren, gevogelte, eieren
8. vis
9. melk en melkprodukten

10, oliën en vetten
I l, suiker, zoet beleg, snoepgoed
12. dranken, incl, drinkwater

gewicht
331 s
229 I
159 s
?1.9 s
22.1 s,

195 s
159 I
10,0 g

63ó I
51.4 g
80.7 e
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Tohel 2. Overzicht van de stoffen die bepaatd v'orden in de door CIVO-TNO benronsterde totale gemiddelde
dagvoedingen t'an ttdolescenten ( t6-l 8 jarigc jongens)

I. Contaminanten: - organische chloorverbintlingen (in totaal
32 stoffen, zoals HCB. dieldrin, DDT, quinrozeen,
2,4-D, PCB's enz.)

- dithiocarbamaten (uitgedrukt en bepaald als
zwavelkoolstof)

- §)'ste,riscfte fungiciden (uitgedrukt en bepaald als
carbendazim)

- carbantaten (carbaryl. propoxur)

- orgarrofosfor insecticiden (in totaal 35 stoffen, zoals
azinfos-methyl, dimethoaat, malathion, parathion enz.)

- z\:are metalen (kwik, cadmium. lood, lin) en arseen
- ftalaten(weekmakers)
- broom (kan o,a. afkomstig zijn uit begassingsmiddelen)
- pol.vclclische koolwaterstoffen (6 stoffen zoals

3,4-benzopyreen, l,l2-benzoperyleen enz,)
- benzoëzuur, sorbinezuur, sulfiet, glutaminezuur

en anti-oxidanten (BHA, BHT, gallaten)

- nitraat, nitriet, loslaat, fluor, jodium, seleen,
cholesterol, meervoudig ont'erzadigde vetzuren, vitamine E

- algemene santenstelling (water, ruw eiwit, vet, totaal
koolhydraten, onverteerbare rest)

II. Additieven

III Diversen

geanalyseerd. Hiervoor bestaat de mogelijk-
heid om een eventuele seizoensinvloed op het
vóórkomen van de vreemde stoffen in de
voeding vast te stellen. Bij de analyses wordt
het gehele scala van technieken dat momen-
teel hiervoor ter beschikking staat, toegepast.
Genoemd kunnen worden: gaschromatogra-
fie, dunne-laagchromatografie. spectrofoto-
rr^-rie, atomaire absorptie, neutronen-acti-

rgsanalyse. Aan de analysemethoden ad-
ditieven en vooral kontaminanten worden
hoge eisen gesteld voor wat betreft de gevoe-
ligheid. Er wordt daarbij gewerkt in het
concentratiegebied van microgrammen per kg
monster.
De aankopen geschieden in dc gemeente
Zeist, Levensmiddelen die een toebereiding
vereisen worden volgens de gangbare praktijk
schoongemaakt, gekookt, gebraden en derge-
lijke. Per bemonstering is een huishoudkundi-
ge, onder supervisie van een diëtiste, hier
telkens gedurende ca twee weken mee bezig,
De levensmiddelen worden na deze voorbe-
handelingen samengevoegd tot twaalf groe-
pen (zie tabel l). De kwalitatieve en kwantita-
tieve samenstelling van elke groep is geba-
seerd op de gegevens over het consumptiepa-
troon van de al genoemde l6-lti jarige jon-
gens. Uit de levensmiddelen van een groep
wordt een homogenaat bereid. In deelmon-
sters van het homogenaat worden de diverse
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analyses uitgevoerd. Uit de resultaten van de
analyses van de twaalf groepen is door bere-
kening vast te stellen welke de concentraties
van de diverse stoffen zijn in de gemiddelde
dagvoeding. De stoffen.die in de voeding
worden onderzocht zijn vermeld in tabel 2.
Hun totale aantal bedraagt 105,

Onder de groep 'Diversen' is een aantal
stoffen vermeld die niet duidelijk tot de
categorie contaminant of additief zijn te
rekenen, maar waarvoor toxicologisch gezien
belangstelling bestaat. Daarnaast zijn choles-
terol, onverzadigde vetzuren en vitamine E in
de studie betrokken omdat het project tevens
mogelijkheden biedt om over deze stoffen
meer kwantitatieve gegevens te verschaffen,

Resultaten

Zoals reeds werd vermeld is het TNO-onder-
zoek van totale dagvoedingen medio 1976
gestart, Van 5 twee-maandelijks bemonsterin-
gen zijn de analyseresultaten inmiddels gro-
tendeels beschikbaar, Bij enkele sroffen
(broom, jodium, ftalaten) zijn vertragingen
opgetreden omdat de bepalingsmethode nog
nadere studie bleek te vergen.
De uitslagen leveren voor de diverse stoffen
een waarde op voor de dagelijkse opname via
de totale voeding, Deze dient te worden
vergeleken met de door toxicologen maximaal
aanvaardbaar geachte opname, In dit verband

wordt doorgaans de Engelse aanduiding ,ac-

ceptable daily intake' (ADI) gehanteerd.
De ADI wordt ultgedrukt in mg stof per dag
per kg lichaamsgewicht. Bij het vergelijken
van de dagelijkse opname en de ADI wordt er
in dit onderzoek van uitgegaan dat de gemid-
delde 'proefpersoon'60 kg weegt.
De FAO/WHO heeft zich tot taak gesteld
internationaal aanvaarde getallen voor ADI's
van besrijdingsmiddelen en additieven vast
te stellen. Helaas is voor een vrij goot aantal
stoffen nog geen ADI voorhanden, Dit geldt
voor ca 407o van de in het hier beschreven
onderzoek betrokken stoffen. Dit kan uiter-
aard de interpretatie van de uitkomsten be-
moeilijken. Ofschoon het pas zin heeft om
definitieve conclusies over de uitkomsten te
geven nadat alle bemonsteringen (12 in getal)
verzameld en onderzocht zijn, kunnen op dit
moment al wel enige globale indrukken wor-
den gegeven.

Contamlnanten

Bij de organische chloorverbindingen valt te
constateren dat slechts een beperkt aantal
stoffen, en meestal dezelfde, in meetbare
concentraties voorkomen, Dit zijn o-HCH en
hexachloorbenzeen (in ca l/3 van de mon-
sters), gevolgd door lindaan (in ll4 van de
monsters) en DDT (in l/5 van de monsters).
Onder DDT wordt hier verstaan de groep van
p,p'-DDT, o,p'-DDT, p,p'-DDE en
p.p.'-TDE. Van deze groep wordt p.p'-DDE
het meest aangetroffen,
Voor hexachloorbenzeen. o-HCH en lindaan
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ligt de dagelijkse opname globaal op een
rTiveau van hoogstens cnkete microgrammenr
voor DDT iets meer, maar altijd minder dan 30

microgrammen, De ADI's (in microgrammen
voor een persoon van 60 kg) zijn: HCB: 36,
lindaan: 600, DDT: 300. Voor a-HCH is gcen

ADI beschikbaar,
Ar,ere organische chloorverbindingen die
r fnder frequent dan de bovengenoemde,
en steeds in geringe hoeveelheden, worden
aangetroffen zijn: chloorprofam, dieldrin, en-
dosulfan, p-HCH, heptachloorepoxide, po-
lychloorbifenyl (PCB) en quintozeen.
Dithiocarbamaten zijn tot nu toe niet aange-
troffen, Van het fungicide carbendazim en het
insecticide carbaryl zijn slechts af en toe in
een enkel monster sporen gevonden.
Ook bij de grote groep van de organofos-
for-insecticiden is het beeld zeer monotoon,
Praktisch geen van de stoffen is aantoonbaar,
op een enkele uitzondering na zoals malathion
en azinfos-methyl, Malathion komt steeds
voor in de groep graanprodukten in hoeveel-
heden variërend van 0.02 - 0,10 mg/kg. Dit
correspondeert met een dagelijkse opname
van 7-33 microgram. De ADI is 1200 micro-
gram. Tot eenzelfde relatief zeer laag getal
voor de dagelijkse opname komt men bij
azinfos-methyl waarvan sporen worden aan-
getroffen in de groep 'vruchten' (nr. 6, zie
tabel l).
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Bij de zwarc metalen en arseen lijkt het er
eveneens op dat de dagelijkse opname ruim
onder de ADI blijft, met uitzondering van
kwik waar de ADI wellicht wordt benaderd,
Het is noodzakelijk gcbleken om de detectie-
grens van de bepalingsmethode voor kwik
(thans 0,01 à 0,02 mg/kg) verder te verlagen
teneinde een'nauwkeuriger beeld van de

opname te verkrijgen, Hieraan wordt momen-
teelgewerkt,
In de groep van polycyclische koolwaterstof-
fen waarvan sommige zoals 3,4-benzopyreen
als carcinogeen worden beschouwd, zijn tot
nu toe alleen sporen van de in dit opzicht
weinig verdachte stoffen fluorantheen en

3,4-benzofluorantheen gevonden, De dage-

lijkse opname lijkt te liggen op een niveau van
enkele microgrammen, respectievelijk ca 0. I

microgram.

Addltleven

Bij de additieven blijkt de situatie tot nu toe

eveneens zeer gunstig te Iiggen, De dagelijkse
opname van benzoëzuur, glutaminezuur en

sulfiet zijn slechts een fractie (in de orde van

l0 à l5%) van het maximaal aanvaardbare,
Glutaminezuur is uítsluitend in vrije vorm
bepaald, De stof wordt als smaakverbeteraar
toegepast (in de vorm van het natriumzout)
maar komt ook van nature in voedingsmidde-
len voor, De opname van sorbinezuur blijkt

verwaarloosbaar. terwijl anti-oxidanten (zie

tabel 2) tot op heden niet in meetbare concen-
traties zijn aangetroffen,

Dlversen

Aangezien het thema van dit artikel vreemde
stoffen in de voeding is, blijven de stoffen
genoemd onder 'diversen' in tabel 2 hier
verder buiten beschouwing. behalve nitraat
en nitriet, Nitraat komt voor in groenten. De
concentratie hangt onder andere af van de

bemestingstoestand, Nitraat en nitriet zijn
ook additieven (onder andere voor vleeswa-
ren) terwijl nitriet door bacteriën onder zuur-
stofarme omstandigheden uit nitraat gevormd
kan worden. De concentraties van nitraat en
nitrict in de verrichte bemonsteringcn blijken
sterk te fluctueren, Voor nitraat Iigt de gemid-
delde dagclijkse opname globaal op de hclft
van de ADI, maar voor nitriet in de buurt van
de ADL

Dtrcucrle en conclurloc

De voorloplge globale indruk is dat de conta.
minatiegraad van de in het voorgaande be-
s'chreverí totale dagvoedingen gering is, mis-
schicn op enkele uitzondcringen na (kwik,
nitriet), Vergelijkt men de uitkomsten met die
van de overeenkomstige onderzoeken in de
Verenigdc Staten en Engeland dan vallen met
betrekking tot de contaminanten de volgende
punten op (additieven zijn niet in beide
buitenlandse onderzoeken botrokken), Ook
bij het Amerikaanse en Engelse onderzoek
worden de organochloorverbindingen het
me€st aangetroffen, De frequentie van her

vóórkomen en ook de niveau's zijn in Ameri-
ka wel hoger dan in Engeland en Nederland.
Een groter aantal positieve uitslagen zou
natuurlijk ook zijn oorzaak kunnen hebben in
verschillen in detectiegrenzen. maar depe zijn
van vergelijkbaar niveau in de drie onderzoe-
ken,
Desondanks geldt ook voor de Amerikaanse
situatie dat de dagelijkse opname via de
voeding van een grote reeks contaminanten,
op een enkele uitzondering na, ruim beneden
de respectievelijke ADI's ligt, Toch moet men
er voor waken de toepasbaarheid van dergelij-
ke conclusies te ver tloor te trekken, In het
voorgaande is al geeonstateerd dat voor een
belangrijk aantal stoffen nog geen ADI be-
schikbaar is wegens het ontbreken van de

nodige toxicologische gegevens, Een gelukki-
ge bijkomstigheid is dat veel stoffen in de
totale dagvoedingen nie.t aanloonbaar blijken
te zijn, Dan resteert de vraag of de detectie-
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Vele consumcnlcn makcn zlch zorgen over dc resten van de bestrfidlngsnilddelen dlc zU met
groentc en fruit naar blnnen zoudcn kunnen krijgen,
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grenzen voldoende laag zijn vanuit toxicolo-
gisch gezichtspunt. Voor een aantal stoffen
die wel aantoonbaar zijn (bijvoorbeeld
o-HCH, PCB, chloorprofam) is er dringend
behoefte aan een uitspraak over een ADI.
Met dient zich tevens te realiseren dat de
opname van schadelijke stoffen ook via ver-
ontreinigde lucht (onder andere zwaveldioxi-
de, benzopyreen), tabaksrook (bijvoorbeeld
DDT) of contact met de huid (beroepsexposi-
tie van loonspuiters en fabrieksarbeiders) kan
plaats hebben. Om het beeld van de opname te
completeren moet men dus ook met deze
routes rekening houden,
Bij een onderzoek zoals in het voorgaande

rhreven, werkt men met gemiddelden (de

.-...iddelde totale dagvoedingen van l6-18
jarige jongens), Natuurlijk zijn er in de
praktijk bij individuen of bevolkingsgrocpen
afwijkingen van het patroon te verwachten.
Welke gevolgen dit heeft voor de opname van
schadelijke stoffen kan men berekenen door
het relatieve aandeel van de l2 voedselgroe-
pen (tabel l) in de totale voeding te variëren,
Bij een meer extreme consumptie van bepaal-
de voedingsmiddelen dient men echter ook de

concentraties in deze af zonderlijke produkten
te kennen, Hiermee belandt men weer bij het
onderzoek zoals door de Keuringsdiensten
van Vy'aren wordt verricht,
Het is duidelijk dat beide soorten onderzoek,
zowel van totale dagvoedingen als van afzon-
derlijke waren noodzakelijk zijn en elkaar
aanvullen, Hopelijk zal het met de vereende
'--"chten die op dit onderzoekterrein werk.

n zijn in de nabije toekomst mogelijk zijn
om de consument cen duidelijk beeld te geven
van de, naar verwachting gunstige, situatie,

LllcrrluurvcrwlJrlngcn
l, Manrke,D,D.,Johnson,R,D,

Pcrticide cnd Other Chemicnl Residues in Total Dict
Ssmplc§ (X), Pcstic. Monir, J, l0 (4) 1.14. I 4E ( 1977),

2. figun, H,, Wcston, R, E,
Perticidc Residucs: Food Surveyr in the Unitcd
Kingdom. Pestic, Sci, t, I l0.l ló(1977).
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Wat is eeua

Ioelefidsruimtepno3ect vam T'NC?
In enkele artikelen in dit nummer van 'TNo Project' wordt geschreven over de
zogeheten 'beleidsruimteprojecten van TNo'. velen zal niet direct duidelijk zijn
v,at daarmee precies vtordt bedoeld. Vandaar onderstaande toelichting

De beleidsruimte TNO dient 'om een
slagvaardig beleid van de Centrale Organi-
satie TNO te bevorderen, waardoor de
mogelijkheden om aan snel opkomende
behoeften aan beleidsondersteunend on-
derzoek te kunnen voldoen en horizontale
activiteiten binnen de organisaties te sti-
muleren, worden vergroot' (aldus oud-mi-
nister F, H, P, Trip van wetenschapsbcleid
in het 'Wetenschapsbudget 1978'). Be-
leidsruimteprojecten TNO dienen daar-
naast vaak (mede) om nieuwe lijnen in het
onderzoek te ontwikkelen of bepaalde
bestaande onderzoekingen te intensive-
ren,
Het gaat om naar verhouding kort durende
projecten, die vaak door verschillende
TNO-instituten worden uitgevoerd en die
soms ook samenwerking met andere in.
stellingen zoals bijvoorbeeld de Wage-
ningse Landbouwhogeschool, vereisen, In
vele gevallen is ook een multidisciplinaire
aanpak nodig,
De eerste bcleidsruimteprojecten TNO
stonden voor 1975 op de begroting van het
ministerie van onderwijs en wetenschap.
pen, ln de jaren 1975-1977 zijn in totaal 40
van dergelijke onderzoeksprojecten goed-
gekeurd en in een aantal gevallen reeds
weer beëindigtl, In 1978 zullen weer nieu-
we beleidsruimteprojeeten TNO st8rten,
Een bepaald ondcrzoek kan in het alge-
meen niet langer dan twee jaar uit de
beleidsruimte TNO worden gefinancierd,
Als het project na een of twee jaar toch
dient te worden voortgezet, moeten de
kosten worden gedekt via de zogeheten
'exploitatiesubsidie' en/of via opdrachten
of eigen middelen van TNO,
Naar verhouding gaat het bij de beleids-
ruimteprojecten om niet al te grote gelds-
bedragen. Zo stond op de begroting van
het ministerie van onderwijs en weten-
schappen voor het jaar 1976 een bedrag
van 3,9 miljoen gulden vermeld voor deze

projecten. ln 1977 ging het om 6,4 miljoen
gulden; in 1978 gaat het om 8,1 miljoen
gulden. De komende jaren is sprake van
een relatieve daling van de subsidie voor
de beleidsruimteprojecten TNO. (De ver-
hoging van verleden jaar en dit jaar wordt
vooral veroorzaakt door het aflopen van
de zogenoemde'interdepartementale be-
leidsruimte'.)
De onderzoeksgebicden waarop de be.
leidsruimteprojecten TNO bctrekking
hebbcn zijn in principe net zo gevarieerd
als hct onderzoeksterrein van TNO, Het
gaat om projecten op het gebied van
voeding en gezondheid (die in dit nummer
van 'TNO Project'de aandacht krijgen),
risico-analyse, technology assessment,
humanisering van de arboid, gezondheids-
zorg, milieu, industriële processcnr ver-
keer, stadsvernieuwing, enzovoorts.
Een vrij willekeurige greep uit de beleids.
ruimteprojecten TNO van de afgelopen
drie jaar;

- radio-ummunologische technieken (0,8

miljoen gulden over twoe jaar)i

- permanente plancommissie computer.
gebruik (0,7 miljoen gulden over twce
jaar)l

- evaluatie van immunologische metho.
den voor het toxiciteitsonderzoek met
proefdieren (0,5 miljoen gulden overttwee
jaar) I

- rookproblematiek in gebouwen bij
brand (l,I miljoen gulden over twee jaar);

- lawaaivermindering van textielmachi-
nes (0,5 miljoen gulden over twee jaar)i

- bereiding van de oxidatieprodukten van
glucose langs elektrochemische weg, in
het bijzonder gericht op vervangingsmid-
delen voor fosfaten in wasmiddelen (0.8

miljoen gulden over twee jaar)t

- bijeenbrengen en analyseren van onge-
val- en faalgegevens ter vergroting van de
industriële veiligheid (0,6 miljoen gulden
over twee jaar);

20 \r{j i P19,1191 79-'


