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TNO SPEURT NAAR VERPAKKING
WAAR EEN LUCHTJE AAN ZIT
Door lange distributieketens lopen verpakte pro-
ducten een grote kans bloot te staan aan stank of
schadelijke stoffen. Deze ‘contaminatie’ heeft
vooral geur- en smaakproblemen, maar kan in po-
tentie ook gezondheidsrisico’s tot gevolg hebben.
Wat zit er  eigenlijk in een ‘benzineluchtje’?

Een geur- en smaakafwijking heeft

meestal geen direct gezondheids-

bedreigend effect, maar maakt het

product wel onverkoopbaar of

zorgt voor ongunstige bij-effecten.

Ook psychologische effecten spe-

len daarbij een rol. Als iets stinkt,

denkt men al gauw dat het gevaar-

lijk is. Vaak is dat niet het geval,

omdat veel stankveroorzakende

stofjes al in heel lage concentra-

ties waarneembaar zijn.

Contaminatie met schadelijke

stoffen kan wel een gezondheidsri-

sico vormen. In zo’n geval moet

een bedrijf een product recall

doen. Daarvoor is het noodzake-

lijk snel te weten welke contami-

nanten in het product terecht zijn

gekomen en in welke hoeveelhe-

den. “Dit en de eventuele risico’s

onderzoeken we bij TNO in Zeist”,

vertelt Jan Jetten. Het schadebu-

reau van TNO (Emergency Res-

ponse Service) ontvangt jaarlijks

veel klachten en schades waarvan

er ongeveer 250 een uitgebreid on-

derzoek ondergaan. Een signifi-

cant deel daarvan heeft met deze

problemen te maken.

“Je kunt van te voren niet altijd

weten wat de verpakking onder-

weg tegen gaat komen. Maar de

praktijk leert ons wel dat de ver-

pakking lang niet zoveel bescher-

ming biedt als mensen graag

willen geloven. Bovendien is de

mate van bescherming erg afhan-

kelijk van omgevingcondities tij-

dens opslag en transport zoals

temperatuur, hoeveelheid licht en

vochtigheidsgraad. Die factoren

heeft een bedrijf vooral bij langere

afstanden niet helemaal in de

hand.”

Vluchtige stoffen
Een geur- of smaakafwijking

 ontstaat vaak doordat vluchtige

stoffen, zoals oplosmiddelen, door

de verpakking naar het product

migreren. Een berucht voorbeeld

is 2,4,6-trichlooranisol dat zelfs

via de kroonkurk op het flesje in

het bier terecht kan komen. De

meest voorkomende geur- en

smaakafwijkingen bij TNO zijn

veroorzaakt door chloor of broom

bevattende fenolen met een

 medisch luchtje en door chloor-

 of broomanisolen die muf en

 hooiachtig ruiken. De stof 2,4,

6-trichlooranisol is ook verant-

woordelijk voor de kurksmaak

(muf, kelderachtig) aan wijn. Een

ander voorbeeld is een zeecontai-

ner met pallets en verpakkingen

die begast is met bijvoorbeeld

 methylbromide. Dan kan al conta-

minatie van producten via de pal-

lets met chlooranisolen of fenolen

optreden maar kunnen ook resi-

duen van het bromide in produc-

ten  terechtkomen. 

Jetten: “Aanwezigheid van dit

soort gassen in containers is ove-

rigens wel een bekend probleem.

Er wordt vanuit de branche wel

gezegd: ‘We maken de container

open en dan rennen we hard weg.’

Dan gaat het bijvoorbeeld om con-

tainers uit het Midden-Oosten en

Azië die een fytosanitaire behan-

deling hebben ondergaan. Mensen

kunnen dan bij het openen bloot

worden gesteld aan gassen waar-

van op dat moment nog niet be-

kend is of en in welke mate de

gassen schadelijk voor ze zijn.”

Veel compenten
Geuren kunnen enorm complex

en gevarieerd van samenstelling

zijn. Soms wordt de geurimpressie

gedomineerd door een enkele stof,

maar meestal bepaalt een combi-

natie van soms wel honderden

vluchtige geurstoffen gezamenlijk

één geurimpressie. Om in zo’n pro-

duct een voor een afwijking ver-

antwoordelijke component(en)

aan te tonen vereist veel expertise.

Zo is bij een ‘benzineluchtje’ vaak

niet één maar een flink aantal

componenten verantwoordelijk

voor de geur. “Geur is subjectief ”,

zegt Jetten. “Mensen hebben een

sterk verschillende perceptie. De

geurdrempel van een stof is van

belang. Vaak is dit ook geen

 eenduidig getal, maar een range.

Daarnaast is door synergistische

effecten en door de matrix waarin

de stof zit, de individuele bijdrage

van de geurstof moeilijk te voor-

spellen.” 

Voor verpakkingsmaterialen, die

het product moeten beschermen,

geldt dat de barrière eigenschap-

pen voor vluchtige verbindingen

niet vergelijkbaar zijn met die voor

gassen zoals zuurstof. Maar

meestal worden verpakkingen niet

op deze verbindingen getest.

Het grootste risico op besmetting

loopt het product bij de gemengde

opslag, zoals in (zee)containers,

pakhuizen en bij bijzondere ex-

terne omgevingsfactoren zoals

bijvoorbeeld een brand of opslag

in de buurt van een omgeving

waar stank is ontstaan. Het risico

is afhankelijk van type stof( fen),

de concentratie en de omgeving.

Maar vaak zijn stoffen op onver-

wachte plaatsen aanwezig. Jetten:

“We hebben eens het tolueenge-

halte (hoofd component van

 benzine) in de buurt bij een ben-

zinestation gemeten, omdat we

dachten dat daar de hoogste con-

centraties zouden voorkomen die

in potentie ook voor problemen

kunnen zorgen bij verpakte pro-

ducten. Vlakbij de pomp bedroeg

het gehalte in de lucht 15 µg per

liter lucht. Voor de deur was dat

0,2 en binnen 1,4 µg/L. Echter in

een supermarkt bleek er 0,8 µg/l

in de lucht te zitten. We kregen

een vermoeden dat het aanwezige

drukwerk voor de gehaltes verant-

woordelijk was. Controle bij een

tijdschriftenhandel leerde dat

daar 1.2 µg per liter in de lucht

zat, hetgeen onze hypothese

 bevestigde.” 

Daarnaast is de transport- en

 opslagduur van belang. Kortdu-

rende blootstelling, dat wil zeggen

minder dan 12 uur bijoorbeeld bij

vrachttransport, vormt geen groot

risico. Echter bij langere blootstel-

ling is het van belang de ruimtes

te ventileren en de temperatuur te

regelen om contaminatie met

eventueel aanwezige geurstoffen

te verminderen of te voorkomen.

Er kan per ongeluk een lading met

een verkeerde geur in een pakhuis

binnen worden gereden. 

Houten pallets
Het grootste risico lopen de bulk-

artikelen, zoals cacao, producten

die in de gemengde opslag liggen

“We maken de container open en

dan rennen we hard weg” 
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en verder alle levensmiddelen die

vrij direct in contact komen met

houten pallets. Van houten pallets

is namelijk bekend dat ze relatief

vaak geur afgeven. Vaak zijn ze

dan besmet met chlooranisolen.

Veel bedrijven hebben daarom ook

eigen normen voor pallets. “Eu-

ropa kan wel verbieden dat schim-

melwerende middelen voor pallets

worden gebruikt, maar wat als je

pallets uit Zuid-Amerika binnen

krijgt met broomhoudende ver-

bindingen?”, aldus Jetten.

Bij een melding vindt detectie en

identificatie van off-flavours

plaats. Dat is van belang om de

bron van de afwijking te achterha-

len, wat de mogelijkheid biedt het

probleem op te lossen. 

Naast praktijkonderzoek ter

plaatse met de neus, beschikt TNO

daarvoor over extractie-appara-

tuur voor vluchtige stoffen en een

GC-MS-sniff-analyse die de moge-

lijkheid biedt de componenten te

identificeren en te ruiken tegelijk.

Tot slot stelt TNO vast of er ge-

zondheidsrisico’s in het spel zijn,

of dat een product recall noodza-

kelijk is, dan wel of ingrediënten of

andere materialen vervangen die-

nen te worden.

Alles inspecteren
Hoe ga je hier nu mee om? Jetten

geeft advies. “Het belangrijkste is

dat bedrijven zich er  bewust van

zijn dat een verpakt product lang

niet altijd die bescherming tegen

externe contaminatie krijgt die je

zou verwachten. En natuurlijk dat

bedrijven voortdurend alert moe-

ten zijn op  omgevingcondities en

de geuren die een product onder-

weg tegen kan komen, zoals in

pakhuizen en andere opslagruim-

ten. Helemaal uit te sluiten is het

risico niet. Daarvoor zouden be-

drijven alle ruimtes waar de pro-

ducten tijdelijk komen - zoals

(zee)containers, wagens en pak-

huizen – als standaardprocedure

vooraf moeten  inspecteren en be-

oordelen. Dit aanvullend op de

overeengekomen reinigings-, des-

infectie- en behandelingsprocedu-

res die er voor deze ruimtes zijn.

Maar dan nog valt contaminatie

van verpakkingen helaas niet

volledig uit te sluiten.”

Containers
TNO Kwaliteit van Leven is
momenteel ook bezig met
het opstarten van een pro-
ject voor detectie van scha-
delijke en giftige gassen als
inasal en methylbromide in
(zee)containers. Jan Jetten
(links op foto): “Daar zijn nu
ook al middelen voor, maar
dat kan veel sneller, univer-
seler en goedkoper. Met de
huidige technieken is het
vaak noodzakelijk om de
container te openen. Gezien
het risico dat mensen daar-
bij lopen, zou het een
enorme winst betekenen als
dat niet meer nodig is. Voor
dit project hebben zich al be-
drijven aangemeld, maar
mochten er nog mensen zijn
die belangstelling hebben
om mee te doen, dan kunnen
zij contact opnemen.” 

Lees meer over de regelgeving
en reacties van bedrijven:
www.logistiek.nl/
verpakkingsrisico
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