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Speciatie van arseen in vis en 
andere voedingswaren.
In het kader van het  project SPECAS (RF6205) van het Contractueel  Onderzoek van de FOD Volksgezondheid, 
Leefmilieu en Veiligheid van de Voedselketen, werden verschillende vormen van arseen bepaald in diverse voe-
dingsproducten. Arseen (As) is een contaminant die zowel via natuurlijke bronnen als via anthropogene bronnen 
in ons leefmilieu terecht komt, en zo aanleiding kan geven tot verhoogde gehalten in de voeding.  Wetenschap-
pelijk onderzoek heeft aangetoond dat dat de toxische efecten van As niet bepaald worden door de totale 
concentratie van het element, maar sterk afhankelijk zijn van de chemische vorm of species waarin As voorkomt. 
In vissen en schaaldieren bijvoorbeeld, worden zeer hoge totale As concentraties vastgesteld, maar dit is bijna 
uitsluitend aanwezig onder de vorm van het niet toxische arsenobetaine. In terrestrische stalen daarentegen zijn 
de totale As concentraties veel lager, maar is het As vaak aanwezig onder de veel meer toxische anorgansiche vor-
men (AsIII en AsV). Epidemiologische studies hebben aangetoond dat blootstelling aan anorganisch As kan leiden 
tot huid-, blaas- en longkankers. In hogergenoemde context had het SPECAS project als doel om via de analyse 
van een uitgebreide reeks aan voedingsproducten, een gedetailleerde blootstellingsberekening voor anorganisch 
As toe te laten voor de Belgische bevolking.  Het project was vooral gericht op de anorganische species AsIII en 
AsV, en op de organische species MMA (monomethylarseenzuur), DMA (dimethylarseenzuur) en AsB (arseno-
betaine). De organische arseenvormen worden wel opgenomen maar zeer weinig gemetaboliseerd en groten-
deels onveranderd terug uitgescheiden. Als dusdanig zijn ze weinig belangrijk in functie van mogelijke toxische 
effecten. Dit betekent niet dat een bepaling ervan overbodig is. Bepaalde voedingsstoffen bevatten immers nog 
andere arseenvormen zoals arsenosuikers en arsenolipiden en het verschil tussen de som van de species en het 
totale extraheerbare arseen kan een eerste aanduiding geven van het bestaan van zulke arseenverbindingen. 
Vooral van de arsenosuikers wordt verondersteld dat ze wel een zekere toxiciteit kunnen hebben maar de bepa-
ling ervan was niet voorzien in het SPECAS-project.

In totaal werden 350 stalen, behorend tot verschilende voedselgroepen (zoals bepaald in de Belgische voedsel-
consumptiestudie), aangekocht in lokale winkels, in supermarkten en op markten. De stalen werden gereinigd 
volgens normale keukenpraktijken en vervolgens gemalen. Om de vijf species afzonderlijk te kunnen bepalen 
met zo weinig mogelijk wijzigingen werd een extractie toegepast met water in een microgolfoven. Dat bleek een 
goede methode te zijn voor ondermeer vis, schaal en schelpdieren, graanproducten en rijst. In de loop van het 
onderzoek bleek dat voor plantaardige matrices de extractie-efficiëntie onvoldoende was. Een extractie met HNO

3 

(0,07M) en H
2
O

2
 (30%) bleek ruim beter te voldoen maar bij een dergelijke extractie wordt AsIII geoxideerd tot AsV. 

Dit wordt niet als problematisch beschouwd vermits bij het bereiden van voedingswaren en tijdens de spijsverte-
ring oxidaties en reducties ook mogelijk zijn en de verhouding tussen beide vormen kan wisselen. Het is trouwens 
ook te verwachten dat een toekomstige wetgeving op totaal en vooral op anorganisch arseen zal gebaseerd zijn 
zonder onderscheid van species.

Totale As concentraties in de gehomogeniseerde stalen werden bepaald m.b.v. ICP-MS (VARIAN 820) na minerali-
satie met HNO

3
. De chromatografische scheiding en kwantificatie van de 5 species gebeurde via HPLC-ICP-MS via  

gebruik van een anionenuitwisselingskolom (Hamilton PRP-X100). De mobiele fase bestond uit een gradient van 
ammoniumcarbonaat en H

2
O.
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Het totale arseengehalte in de onderzochte zeevis varieert van 630 µg kg-1 (zalm) tot 25095 µg kg-1 (schol) en in 
schaal- en schelpdieren van 104 µg kg-1 (scampi) tot 16908 µg kg-1 (krab). Zoetwatervissen bevatten ruim minder 
totaal arseen en de gehalten variëren van 30 µg kg-1 (paling) tot 1702 µg kg-1 (forel). In rivierkreeftjes variëren de 
gehalten tussen 126 en 171 µg kg-1. Doorgaans is het anorganische arseengehalte in zeevis kleiner dan 1% van 
het totaal en het overgrote deel van arseen komt voor als arsenobetaïne (AsB). Binnen eenzelfde soort kan het 
AsB-gehalte varieren van het enkelvoudige tot het dubbele en zelfs voor bepaalde soorten tot het 10-voudige en 
tussen de soorten is een verschil met een factor 500 mogelijk. Bij de schaal- en schelpdieren komt wel anorga-
nisch arseen voor, echter in lage concentratie (doorgaans < 1 µg kg-1), al werden in garnaal toch gehalten tot 21 
µg kg-1 gevonden en uitzonderlijk werd een concentratie tot 98 µg kg-1 anorganisch arseen vastgesteld in mos-
selen. De oorsprong van arseen in mariene organismen is vermoedelijk vooral zeewier, als basis van de mariene 
voedselketen. Enkele stalen zeewier, bestemd voor consumptie, werden geanalyseerd en bevatten gemiddeld 
23000 µg kg-1 (in droge stof ) waarvan gemiddeld 135 µg kg-1 (DS) anorganisch was. Dit is dan ook zeer waarschijn-
lijk de reden waarom riviervis vrij weinig arseen bevat en waarom gekweekte soorten zoals zalm, forel en scampi 
afwijken van de rest. Dit heeft vermoedelijk veel te maken met de voeding van de dieren. Het anorganische 
arseengehalte in de zeewierstalen die onderzocht werden, is niet bijzonder hoog te noemen gezien de resultaten 
op droog materiaal zijn uitgedrukt. Bij de risicoanalyse is echter met zeewier geen rekening gehouden omdat er 
geen consumptiegegevens beschikbaar zijn. Vermoedelijk bevatten de zeewieren ook vrij veel arsenosuikers, die 
mogelijk ook bijdragen tot de toxiciteit. Zeewier kan aldus een zeker risico inhouden maar het vergt nog verder 
onderzoek.

Vlees en vleesproducten bevatten vrij weinig totaal arseen (doorgaans < 10 µg kg-1). Wegens de lage totaalgehal-
ten werd geen systematisch speciatie-onderzoek doorgevoerd met uitzondering van enkele testen. Daaruit bleek 
dat enkel organische species konden gedetecteerd worden. 

Granen en graanproducten bevatten, in vergelijking met vis, vrij weinig totaal arseen maar het komt hoofdzakelijk 
onder anorganische vorm voor en door het belangrijke aandeel dat granen innemen in ons voedselpakket, zijn 
deze de belangrijkste bron van anorganisch arseen in onze voeding. De totale gehalten variëren van 17 µg kg-1 
(Basmati rijst) tot 363 µg kg-1 in volkorenrijst (zie figuren 1 en 2). De meeste planten nemen relatief weinig arseen 
op maar rijst maakt hierop een uitzondering. De wortels nemen vooral AsIII op en deze gereduceerde vorm is 
in akkerland vrij weinig voorhanden. In de rijstpaddy’s die onder water staan, zijn de bodemomstandigheden 
vermoedelijk reducerend en is er meer opname. Ook het bevloeiingswater speelt een belangrijke rol. In heel wat 
rijstgebieden is het grondwater vrij rijk aan anorganisch arseen. Dat is vermoedelijk de reden waarom Basmati rijst, 
die in de bergen wordt gekweekt en zeer zuiver water krijgt, opvallend lagere arseengehalten vertoont. 
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Figuur 1: Gemiddelde concentraties van arseen-soorten in verschillende soorten rijst en ontbijtgranen met rijst

Figuur 2: Gemiddelde concentraties van arseen-soorten in brood en verschillende graanproducten
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Drinkwater is in heel wat gebieden van de wereld een zeer belangrijke bron van anorganisch arseen. Voor ons 
drinkwater zijn er geen problemen want de gehalten zijn zeer laag (gemiddeld 0.11 µg L-1), zowel in het lei-
dingwater als in mineraal water. Bepaalde putwaters zouden op natuurlijke wijze aangerijkt kunnen zijn met 
anorganisch arseen. Indien dergelijke waters gebruikt zouden worden om dranken te bereiden, dan zou dat 
problemen kunnen geven. Dit werd echter niet vastgesteld. In frisdranken, bier en zuiveldranken werden lage 
totale arseengehalten gevonden en werd geen speciatie uitgevoerd. Opvallend is wel dat wijn behoorlijk wat 
arseen kan bevatten. In enkele wijnen werden totale gehalten tot ongeveer 25 µg L-1 gevonden en daarvan was 
75 % anorganisch. De oorsprong van het arseen is niet duidelijk. In consumptiedruiven werden geen verhoogde 
arseengehalten vastgesteld. 

Vrijwel alle groenten bevatten weinig (< 10 µg kg-1) tot zeer weinig (<1 µg kg-1 ; bloemkool, tomaat, witloof ) totaal 
arseen en daarvan is ongeveer de helft anorganisch. Vermoedelijk bevatten een aantal groenten ook arsenosui-
kers, wat nog verder onderzoek vergt. Een uitzondering vormen de champignons die drie maal meer totaal arseen 
bevatten dan de meeste groenten. Het is echter vooral organisch arseen (90%) zodat het risico zeer beperkt is. 

In verschillende fruitsoorten werd eveneens zeer weinig arseen terug gevonden. Appels en peren bevatten wei-
nig en citrusvruchten zeer weinig anorganisch arseen. 

In de groep voedingssupplementen zijn het vooral deze die bereid zijn op basis van zeewier die voor problemen 
kunnen zorgen. Er zijn voor deze voedingssupplementen geen consumptiegegevens beschikbaar en zodoende 
werden ze niet opgenomen in de risicoanalyse. Voor deze voedingssupplementen bestaat er wel een reglemente-
ring die gebaseerd is op totale gehalten. In voedingssupplementen is doorgaans het merendeel van het aanwe-
zige arseen onder anorganische vorm.

De gemiddelde dagelijkse inname van totaal As in België, voor een persoon van 70 kg, werd op basis van de be-
komen gegevens berekend op 1.04 µg kg-1

lichaamsgewicht
 d-1. Dit komt goed overeen met schattingen gemaakt door 

EFSA. Het merendeel van deze inname is te wijten aan de inname van arsenobetaïne. De gemiddelde dagelijkse 
inname van anorganisch arseen bedraagt 0.11 µg kg-1

lichaamsgewicht
 d-1. De grootste bijdrage aan anorganisch As 

wordt geleverd door de consumptie van rijst en wijn. Hoge verbruikers van deze voedingsmiddelen hebben een 
additionele inname van anorganisch As tot 0.06 µg kg-1

lichaamsgewicht
 d-1. Personen met een dieet dat vooral geba-

seerd is op rijst hebben een gemiddelde Asi inname van 0.22 µg kg-1
lichaamsgewicht

 d-1. 
Voor de risico-evaluatie werd als basisscenario de berekende inname aan anorganisch arseen (Asi) vergeleken met 
de vroegere PTWI van 15 µg kg-1

lichaamsgewicht
 (i.e. 2.1 µg kg-1

lichaamsgewicht
 d-1) die geldig was tot februari 2010. Daarnaast 

werden de Benchmark Dose Limit BMDL
01

 waarden van EFSA (0.3-8 µg kg-1
lichaamsgewicht

 d-1) en de BMDL
05

 waarde 
van JECFA (3 µg kg-1

lichaamsgewicht
 d-1) als leidraad gebruikt. Tegenover elk van deze referentiewaarden werd de bloot-

stellingmarge (‘Margin of exposure’, MOE) berekend. Ten opzichte van de voormalige PTWI is de MOE 20 voor de 
gemiddelde Belg. In vergelijking met de benedengrens van de BMDL

01
-waarden is de blootstellingsmarge zeer 

klein (1.4-2.7) zowel bij gemiddelde consumenten als bij hoge of extreem hoge rijstverbruikers. Voor de andere 
scenario’s varieert de blootstellingsmarge tussen een factor 10 en een factor 73. In verband met de risico-evalua-
tie is het op dit ogenblik nog niet duidelijk welke waarden in in aanmerking moeten genomen worden in verband 
met een “veilige blootstellingsmarge”. 
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