
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In juni 2016 werd een aantal schelpdiergebieden 

in de Oosterscheldegesloten omdat de voedselvei-

ligheidsnorm voor tetrodotoxine (TTX) werd over-

schreden. Hoe is deze norm bepaald? 

Wat is TTX? 

Tetrodotoxine (TTX) is een neurotoxine dat van nature 

voorkomt in (sub)tropische zeeën. Het is een gifstof die 

dieren aanmaken om zich te verdedigen. De meest 

bekende voorbeelden zijn de kogelvis en de blauw ge-

ringde octopus. Het toxine tast zelf bij zeer kleine hoe-

veelheden al het zenuwstelsel aan. Beginnende ver-

schijnselen zijn: een licht doof gevoel in lippen en tong, 

hoofdpijn, transpiratie, misselijkheid, braken en diarree. 

Daarna volgen tintelingen in het gezicht en de ledema-

ten en afname van motorische functies en reflexen. Een 

te hoge dosis TTX kan tot de dood leiden. 

Sinds wanneer komt TTX in de Neder-

landse wateren voor? 

In 2013 is TTX voor het eerst gevonden in schelpdieren 

in de Britse wateren. De Nederlandse Voedsel- en Wa-

renautoriteit (NVWA) heeft daarna TTX opgenomen in 

het monitoringsprogramma schelpdieren. TTX is voor 

het eerst in de Oosterschelde gemeten in juli en augus-

tus 2015. Voor 2015 werd er geen onderzoek gedaan 

naar het voorkomen van TTX. Het is dus mogelijk dat 

TTX voor die tijd ook al aanwezig was. 

 

In juni en juli 2016 werd TTX opnieuw gevonden in de 

noordelijke en oostelijke tak. De gemeten concentraties 

liepen op tot maximaal 101 microgram/kg (µg/kg) in 

mosselen en 253 µg/kg in oesters. Omdat dit een over-

schrijding was van de norm die de NVWA voor TTX heeft 

gesteld, werden de gebieden gesloten. 

Welke norm hanteert de NVWA voor 

TTX? 

De NVWA hanteert op dit moment (juli 2016) een norm 

van 20 microgram/kg (µg/kg) schelpdiervlees. Bij dit 

gehalte zou een persoon van 60kg maximaal 400 gram 

besmet schelpdiervlees kunnen eten. 

Hoe wordt de norm bepaald? 

Voor het stellen van een voedselveiligheidsnorm voor 

stoffen met acute effecten wordt een aantal uitgangs-

punten gehanteerd: 

 Het Lowest-Observed-Adverse-Effect Level 

(LOAEL): dit is de laagste concentratie van een stof 

die negatieve effecten veroorzaakt, die gemeten of 

waargenomen kan worden. 

 Het No-Observed-Effect-Level (NOEL): dit is de 

hoogste concentratie van een stof waarbij (negatie-

ve) effecten worden waargenomen. 

 Een veiligheidsfactor: dit is een getal dat wordt 

gebruikt om een extra veiligheidsmarge in te bou-

wen omdat het LOAEL wel gemeten of waargeno-

men kan worden maar, als het bijvoorbeeld om 

mensen gaat, ieder mens toch verschillende kan re-

ageren afhankelijk van leeftijd, gewicht, algemene 

gezondheid. 

 

Voor TTX is de LOAEL gebaseerd op 4 microgram/kg 

menselijk gewicht. De basis hiervoor is een enkele refe-

rentie in de literatuur, die een intoxicatiegeval be-

schrijft.  

 

Er is zeer weinig informatie bekend over het verband 

tussen lage dosis toxinen en de toxische effecten. Er 

wordt een veiligheidsfactor van 3 toegepast om een 

omrekening te maken van een laag effect naar een 

verwacht geen effect. Gezien de ernst van de aard van 

het toxine en de beperkte kennis van effecten in lage 

concentraties was een factor 10 ook mogelijk geweest.  
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Daar komt bij dat er rekening wordt gehouden met 

verschillen tussen mensen en gedrag. Hiervoor is een 

aanvullende onzekerheidsfactor in het leven geroepen 

van 10, wat gangbaar is in de toxicologie (met veel 

onzekerheden).  

 

Dit vertaalt zich vervolgens in een NOAEL van 0.13 

µg/kg. Dit betekent dat een persoon van 60kg maximaal 

400 gram schelpdiervlees met een concentratie van 20 

µg/kg zou kunnen eten. Deze norm houdt daarmee  ook 

rekening met alle onzekerheden die er zijn. Hierbij geldt 

overigens: hoe meer informatie, hoe beter de onzeker-

heden ingeschat kunnen worden.  

Voor het bepalen van deze norm heeft de NVWA zich 

gebaseerd op een literatuurstudie. 

Welke normen gelden er in andere lan-

den?  

Er is geen wereldwijde TTX norm voor schelpdieren. Ook 

in Europa is er nog geen norm vastgesteld. Wel geldt er 

in Japan een norm van 2000 µg/kg (specifiek voor ko-

gelvis), terwijl er in de VS een norm van afwezigheid 

wordt gehanteerd (nul tolerantie). In Nederland geldt 

eigenlijk ook een nul tolerantie, aangezien het detectie 

niveau gelijk is aan de norm.  

Wanneer komt er een Europese norm? 

De EU heeft de Europese Food Safety Authority (EFASA) 

gevraagd om een Europese norm te ontwikkelen. Vanuit 

Nederland is erop aangedrongen dit voortvarend op te 

pakken. Op dit moment is men bezig met plannen. 

Waar komt TTX vandaan? 

Het is nog onduidelijk hoe TTX in de Oosterschelde is 

terechtgekomen of hoe het is ontstaan. Zeer waar-

schijnlijk wordt het geproduceerd door een bacterie en 

kan het (direct of indirect) via bodem, water of de voed-

selketen (algen of larven) in schelpdieren terechtkomen 

of in schelpdieren worden geproduceerd.  

 

In de Oosterschelde zijn zowel in schelpdieren als in 

water bacteriën aangetroffen die bekend staan om hun 

TTX producerende karakter. Het betreft de bacteriën: 

Vibrio alginolyticus, Pseudomonas aeruginosa, Pseudo-

monas putida, Shewanella putrefaciens. Wat dit bete-

kent wordt nog verder onderzocht. 

 

Snoerwormen en oesterboorders worden genoemd als 

mogelijke kandidaten. In oesterboorders is geen TTX 

aangetroffen, wat betekent dat er geen ophoping door 

het eten van oestervlees is. Snoerwormen zijn ook een 

aangewezen kandidaat, deze kunnen het toxine alleen 

via indirecte routes aan de oester en mossel doorgeven, 

waardoor de bron minder waarschijnlijk is.  

Meer informatie? 

Marnix Poelman, IMARES Wageningen UR.  

E-mail: marnix.poelman@wur.nl Tel: 0317 487035 
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