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De voorbije jaren werd er regelmatig minerale olie teruggevonden in
levensmiddelen. In België waren hier echter nog geen gegevens over
beschikbaar. Het doel van deze thesis is om de risico’s in te schatten voor
de Belgische bevolking komende van de blootstelling aan minerale olie en
de bijhorende gevaren.
Eerst werd er een state-of-the-art methode geïmplementeerd om minerale
olie in levensmiddelen te detecteren. Nadien werd een marktstudie
uitgevoerd. Om een beeld te krijgen van de blootstelling aan minerale olie
voor de Belgische populatie, werd een strategie uitgewerkt gebaseerd op
de meest recente voedselconsumptiepeiling (VCP). Een unieke selectie van
levensmiddelen werd getest op minerale olie en vervolgens werden deze
resultaten gecombineerd met de gegevens van de VCP om de blootstelling
van de Belgische bevolking aan minerale olie te bepalen. Uiteindelijk
werden de blootstellingsgegevens gecombineerd met informatie over de
gevaren om de risico’s geassocieerd met deze blootstelling voor de
Belgische bevolking te beoordelen.
De karakterisering van de gevaren van minerale olie in levensmiddelen
wordt echter bemoeilijkt door verschillende factoren. De samenstelling
van de minerale olie die wordt aangetroffen, blijft bijvoorbeeld onbekend.
Bovendien bleek uit de analytische gegevens dat die samenstelling binnen
eenzelfde soort levensmiddel kan variëren. Daarom werd de hypothese
onderzocht of in vitro bioassays kunnen worden toegepast om
toxicologische informatie te verzamelen over minerale olie in
levensmiddelen.
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