
De conclusie was dat de huidige blootstelling aan

E171 mbt het gebruik in voedingsmiddelen

waarschijnlijk geen gezondheidsproblemen kan

vormen, maar dat het niet mogelijk was om om een

ADI (aanvaardbare dagelijkse inname) vast te stellen. 

Frankrijk

Nochtans blijkt uit een recente studie uitgevoerd

door het Frans Nationaal Instituut voor

Landbouwonderzoek (INRA) gepubliceerd in januari 2017 dat

een chronische blootstelling van ratten aan titanium dioxide

(E171) via orale weg colorectale letsels kan veroorzaken mbt

een moderne westerse ziekte. Deze bevindingen laten echter

niet toe om conclusies te maken over het effect van TiO2 op

de mens. 

In het kader van deze resultaten hebben de verantwoordelijke

nationale instanties in Frankrijk aan het agentschap ANSES

(Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’Alimentation, de

l’Environnement et du Travail) gevraagd om een opinie te

geven mbt de blootstelling aan nanopartikels van titanium

dioxide via de voeding. ANSES kreeg de opdracht om een

kritische studie te maken op de publicatie van de INRA om te

bepalen of de bevindingen in die publicatie voldoende waren

om de conclusies (daterend van september 2016) van het

vermaarde Europees Agentschap in vraag te stellen. De

conclusie van ANSES was dat alhoewel de resultaten van de

studie van de INRA niet voldoende zijn om de bevindingen

van het vermaarde Europees Agentschap in vraag te stellen,

het noodzakelijk is om verschillende onderzoeken te

verrichten om de mogelijke gevaren mbt het gebruik van

titanium dioxide via orale weg in kaart te brengen. Reden

daarvoor is dat de INRA-studie effecten aantoont van het

gebruik van E171 die tot nu toe niet eerder werden

geïdentificeerd, in het bijzonder de potentiële bevorderende

effecten voor een bekende westerse ziekte in het darmstelsel.

Daarenboven wijst de ANSES op andere lopende nieuwe

studies mbt andere potentiële effecten van TiO2 en die

kortelings zullen gepubliceerd worden. Deze lopende studies

gaan over de mogelijkheid van TiO2-partikels om door de

bloed-hersenbarrière te dringen. ANSES beveelt aan om

‘arbeiders, consumenten en het milieu zo weinig mogelijk

bloot te stellen aan nanomaterialen door producten te

promoten die vrij zijn van nanomaterialen en equivalent zijn in

termen van functie, doeltreffendheid en kost. In het geval dat

er gevaren dreigen voor de gezondheid of het milieu beveelt

de ANSES aan om het nut voor de consument van de

commercialisering van producten met nanomaterialen goed af

te wegen’. 

Finland

Het Europees Chemisch Agentschap heeft in juni 2017

geoordeeld dat titanium dioxide voldoet aan de crietria van de

CLP-regelgeving (Classification, Labelling and Packaging) om

als kankerverwekkend te worden geclassificeerd in categorie

2 (bij inhalatie). 

Nederland

Volgens het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en

Milieu, Nederland - 29 september 2016) “ kunnen

gezondheids-effecten als gevolg van blootstelling aan

titaniumdioxide nanodeeltjes via voeding,
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Titanium dioxide (E171)

In september 2016 publiceerde een

vooraanstaand Europees Agentschap de

her-evalutaie betreffende de veiligheid van

E171, een voedingsadditief bestaande uit

titanium dioxide (TiO2) partikels, en dit

gebaseerd op een beoordeling van de

literatuurgegevens over TiO2 nanopartikels. 



voedingssupplementen en tandpasta niet helemaal worden

uitgesloten. Om een beter beeld te krijgen van de kans op

effecten na langdurige blootstelling, beveelt het RIVM verder

onderzoek aan. Omdat duidelijk is geworden dat nanodeeltjes

zich anders kunnen gedragen dan grotere deeltjes en

opgeloste stoffen, heeft het RIVM naar de

gezondheidseffecten van de fractie nano-deeltjes in de veel

gebruikte witte kleurstof titaniumdioxide

gekeken. De bevindingen zijn gepubliceerd in het

wetenschappelijke tijdschrift Nanotoxicology. Voor titanium-

dioxide is geen grens gesteld voor de hoeveelheid die een

mens dagelijks mag binnenkrijgen. Van zeer kleine deeltjes,

zoals nanodeeltjes, is tegenwoordig bekend dat ze zich

anders kunnen gedragen dan de grotere deeltjes

van dezelfde chemische stof. De kleine deeltjes hebben een

relatief groot oppervlak en kunnen daarmee mogelijk toch

reactief zijn en toxiciteit veroorzaken. Daarnaast kunnen ze op

andere plaatsen in het lichaam terechtkomen.”

Vanwege deze inzichten heeft het RIVM, in opdracht van de

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), naar

mogelijke gezondheidsrisico’s van titaniumdioxide

nanodeeltjes gekeken en kwam men tot de volgende

vaststelling:

° er werd een schatting gemaakt van hoeveel de

Nederlandse consument aan titaniumdioxide en

titaniumdioxide nanodeeltjes binnenkrijgt via voeding,

voedingssupplementen en tandpasta. Dit is gedaan op basis

van gemeten concentraties in voedingsmiddelen en in

tandpasta, welke zijn gekoppeld aan informatie over de

inname. Hieruit blijkt dat de blootstelling aan titaniumdioxide

nanodeeltjes voornamelijk afkomstig is van tandpasta (voor

kleine kinderen die tandpasta doorslikken), snoep,

koffiecreamer, bak- en taartdecoratie-producten en witte

sauzen.”

° heeft het RIVM een risicobeoordeling uitgevoerd waarbij de

concentratie titaniumdioxide nanodeeltjes in de lever van de

mens is geschat en vergeleken met de concentratie waarbij in

de lever van proefdieren nadelige effecten werden gevonden.

In de schattingen is ook de stapeling van deze deeltjes in de

tijd meegenomen. Op basis van dit onderzoek, en rekening

houdend met verschillen tussen mens en dier en gevoelige

groepen mensen, blijkt dat levereffecten niet kunnen

worden uitgesloten. Om een beter beeld te krijgen van de

kans op effecten na langdurige blootstelling (zoals bij

voeding), wordt verder onderzoek aanbevolen.

Zwitserland

Juli 2017. Titanium dioxide, een van de meest geproduceerde

nanopartikels in de wereld, wordt meer en meer in voedings-

middelen gebruikt. Een onderzoek aan een bekende

Zwitserse Universiteit heeft aangetoond dat “wanneer cellen

titanium dioxide partikels absorberen, dit tot een verhoogde

ontsteking en beschadiging van de intstinale mucosa in

muizen met colitis leidt.” De onderzoekers bevelen colitis-

patiënten aan om voedingsmiddelen met titanium dioxide te

vermijden.

USA

Maart 2017. Een recente studie in-vitro uitgevoerd door

wetenschappers van een voorname universiteit in New York

voegt twee potentiële gevaren toe mbt het gebruik van

nanopartikels van titanium dioxide via de voeding. Enerzijds

zouden nanopartikels van titanium dioxide niet alleen de

absorptie van nutriënten via de darmcellen belemmeren (na 5

dagen te zijn blootgesteld aan titanium dioxide werd

vastgesteld dat de microvilli van de darmcellen,

verantwoordelijk voor de absorptie, aanzienlijk gedaald waren

in aantal en hun absorptievermogen sterk verlaagd was),

maar ook ontstekingen kunnen veroorzaken. Volgens de

onderzoekers zijn de afmetingen van de nanopartikels van

belang: de food-grade titanium dioxide wordt niet

geclassificeerd als nanomateriaal maar wetenschappers

hebben geschat dat 10-40% van de food-grade titanium

dioxide uit nanopartikels bestaat. Nanopartikels van titanium

dioxide zijn bijzonder in het oog te houden omdat ze klein

genoeg zijn om door de beschermende barrière van het

gastro-intestinaal stelsel te dringen en alzo interne organen te

bereiken. 
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Zoals vele andere contaminanten in de voeding is titanium

dioxide een natuurlijk voorkomend mineraal. De laatste jaren

zijn onderzoekers veel voorzichtiger geworden in het

aanraden van de veiligheid ervan voor menselijke consumptie,

laat staan voor dierlijke consumptie omwille van de

voedselketen. 

Titanium dioxide (Anatase, Enamel & Rutile) komt in de natuur

voor als metaal maar wordt aangetrokken door

onzuiverheden. Producenten behandelen dit mineraal op een

chemische wijze om de onzuiverheden te verwijderen,

waardoor het een witte kleur krijgt. Titanium dioxide wordt

zeer veel gebruikt omwille van het absorberend effect, omdat

het geurvrij is, omdat het antiklontereigenschappen bezit en

omdat het een witte kleur geeft. Titanium dioxide wordt het

meeste gebruikt als verdikkingsmiddel en kleurstof in de

verfindustrie. Het wordt ook gebruikt in cosmetica als

zonnebeschermer, in voedingssupplementen en medicijnen in

witte tabletten, en in voedingsmiddelen. Van titanium dioxide

wordt beweerd dat er niet voldoende informatie voorhanden is

om de stof als een gevaar te beschouwen voor een bekende

westerse ziekte. Volgens een gerenommeerd Amerikaans

instituut is titanium dioxide het gevaarlijkste wanneer het

ingeademd wordt. Om dit gevaar te beperken wordt

aanbevolen om een blootstelling aan titanium dioxide te

'minimaliseren'. Maar het gevaar blijft dat de kleine

microscopische partikels de longen bereiken!

Feiten:

° volgens het Canadian Center for Occupational Health and

Safety zou titanium dioxide een ‘zeer gevaarlijke’ stof zijn voor

de gezondheid. 

° uit wetenschappelijke literatuur blijkt dat titanium dioxide in

microscopische partikels toch vragen doet rijzen mbt de

gezondheid van de mens. 

° bekende voedingsmiddelenfabrikanten in de US verwijderen

titanium dioxide uit hun producten! 

° titanium dioxide werd altijd beschouwd als een inerte

partikel met een lage toxiciteit en oplosbaarheid. Echter, in

combinatie met de ontwikkeling van de nanotechnologie en

de wens van producenten om hun producten beter te doen

lijken is de potentiële blootstelling aan nanopartikels groter

dan ooit geworden.

° een stofpartikel kan variëren van 3000 - 9000 nanometers

(nm). Hoe groot is dan niet het potentieel gevaar voor de

gezondheid bij blootstelling aan nanopartikels van minder dan

100nm? In sommige producten mag titanium dioxide gebruikt

worden in partikels van 2 - 5nm.

° alhoewel titanium dioxide in nanopartikels in kleine

hoeveelheden in voedingsmiddelen aanwezig is, staat het nog

niet vast dat de aanwezigheid ervan in de voeding geen

diepgaande potentiële gevolgen kan hebben voor de

gezondheid.

° omwille van de afmetingen van de titanium dioxide partikels

en de elektrische lading ervan werd de blootstelling eraan in

verband gebracht met oxidatieve stress en chronische

ontstekingen.

° doordat de titanium dioxide partikels zo klein zijn, kunnen ze

het fagocytose weerstandsysteem van het lichaamseigen

imuunsysteem omzeilen en blijven ze daardoor ook in het

lichaam met een mogelijke interferentie in de biologische

functies.

° een ander potentieel gevaar is dat de titanium dioxide

partikels kunnen omhuld worden (coating) met andere

synthetische stoffen zoals zirconia, magnesia of alumina. In

een recente studie werd de toxiciteit van silica en titanium

dioxide onder de loep genomen en werd aangetoond dat de

titanium dioxide partikels in staat zijn om de genenexpressie

te wijzigen en de hersenen en de placenta van een dier

kunnen doordringen. (Genenexpressie is het proces waarbij

de informatie voorhanden in een gen gebruikt wordt voor de

synthese van een functioneel genproduct; deze producten zijn

veelal proteïnen, maar in een niet-proteïne coderingsgen zoals

transfer RNA (tRNA) of kleine nucleaire RNA (snRNA) genen is

het product een functionele RNA)

° uit wetenschappelijke studies is gebleken dat titanium

dioxide partikels uitgewisseld worden in het gastro intestinaal

stelsel. Opeenstapeling van titanium dioxide partikels (25nm

en 80nm) is vastgesteld in de lever, milt, nieren en

longweefsel. 

° in tegenstelling tot de algemene verspreide gedachte dat

ultrafijne partikels zoals die van titanium dioxide inert zijn, wijst

onderzoek op het tegenovergestelde. Titanium dioxide kan

het immuunsysteem wel degelijk ontregelen omdat deze door

het intestinaal stelsel kan dringen.

° titanium dioxide partikels zouden ook de hoeveelheid van de

proteïne peptidylarginine deiminase (PAD) induceren/

verhogen. PAD is aanwezig in cellen die een verhoogde

oxidatieve stress of ontstekingen vertonen.
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° er is een almaar stijgende hoeveelheid van bewijzen die

aantonen dat titanium dioxide partikels van 500nm (5x groter

dan de partikelgrootte van Ti02 in voedingsmiddelen)

geabsorbeerd kunnen worden doordat ze door het

gastrointestinaal stelsel dringen en opgeslagen worden in

organen zoals de lever en de milt. Men kon ook door kleinere

titanium dioxide partikels van 80 - 155nm schade vaststellen

berokkend aan organen in de onmiddellijke omgeving van het

gastrointestinaal stelsel en de hersenen.  

° zowel de bioaccumulatie (stijging van de concentratie in een

organisme van een toxine afkomstig uit het milieu) als de

biomagnificatie (de stijgende hoeveelheid van vervuilende

stoffen in de voedselketen) betekenen een potentieel gevaar

voor de gezondheid en dus weer een ander risico mbt

titanium dioxide.

° titanium dioxide is een contaminant afkomstig van het

aquatisch ecosysteem, zowel van nature uit als door mens

veroorzaakt. Vooral de cellen van vissen zijn veel meer vatbaar

voor de accumulatie van toxines in hun weefsel dan de cellen

van ons eigen menselijk lichaam. Deze opstapeling in vissen

leidt tot celbeschadiging en sterfte.

° volgens de FDA mag titanium dioxide toegevoegd worden in

een concentratie gelijk aan 1% van het gewicht van het

voedingsmiddel.

Volgens de ‘gezond verstand’-regel zou men zich de vraag

moeten stellen of titanium dioxide van nature uit voorkomt in

de inheemse voedselvoorziening (inheemse voedingsmiddelen

kunnen gecatalogeerd worden in plantaardige voeding,

dierlijke voeding, ‘aardse’ elementen zoals zout en water). 

Het antwoord is ‘nee’. 

Om die reden ook vermijden bijvoorbeeld holistische

nutritionele specialisten en de consument meer en meer

titanium dioxide aanwezig in wat ze moeten eten en inslikken.

Titanium dioxide is geen bestanddeel van de voedselketen in

de natuur en als het niet volledig veilig bevonden is voor

menselijke consumptie, waarom zou men dit chemisch en

onnatuurlijk element willen nuttigen via de voeding? Een

(synthetische aangemaakte) kleurstof hoort niet in een

voedingsmiddel/-supplement, zeker niet als de inname van

dat voedingsmiddel/-supplement bedoeld is om de

gezondheid te ondersteunen of bevorderen.

Uit de bestaande gegevens blijkt uiteindelijk toch voldoende

dat het risico van nanopartikels van Ti02 voor de gezondheid

groot genoeg is om Ti02 het uit de producten te houden of te

verwijderen.

We zouden kunnen concluderen dat de bezorgdheid omtrent

de lange termijn effecten van titanium dioxide in de voeding

uiteindelijk wel degelijk verantwoord en terecht is, en het is de

consument die moet beslissen of het voor hem de moeite

waard is om, gezien de potentiële gevaren, voedingsmiddelen

te gebruiken waarin titanium dioxide (gebruikt als kleurstof of

....) verwerkt is.

Informatie afkomstig van het internet: onderbouwde redactionele teksten

en wetenschappelijke referenties. Druk- en schrijffouten voorbehouden.
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