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SAMENVATTING 
 

De titel en inhoud van deze masterproef kan in twee delen worden opgedeeld. 

Het eerste deel gaat over de evaluatie van mycotoxine contaminatie in de melk. Hier wordt dieper 

ingegaan op hoe mycotoxines in het voeder terecht kunnen komen, hoe ze worden gemetaboliseerd 

door runderen en uiteindelijk in de melk uitgescheiden worden. Daarna wordt besproken hoe de 

contaminatie in het veevoeder kan worden gereduceerd. Als laatste puntje in dit deel worden de 

meest gebruikte manieren besproken om de mycotoxines op te sporen in melk en voeder. 

In het tweede deel wordt de impact op de volksgezondheid besproken. Omdat aflatoxines de 

belangrijkste mycotoxines zijn die in de melk worden uitgescheiden, wordt enkel op dit mycotoxine 

dieper ingegaan. Eerst wordt een korte beschrijving gegeven van acute aflatoxicose. Belangrijker voor 

de wereldwijde volksgezondheid is echter de chronische aflatoxicose. De drie belangrijkste gevolgen 

van chronische aflatoxine blootstelling bij de mens zijn de invloed op de groei en ontwikkeling van 

zuigelingen en kinderen, immunosuppressie en de carcinogene eigenschappen.  
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INLEIDING 
 

Mycotoxines zijn toxische secundaire metabolieten die gevormd worden door schimmels, met als 

belangrijkste genera Fusarium, Aspergillus en Penicillium. De meest voorkomende mycotoxines zijn 

aflatoxine B1, of AFB1 (Aspergillus), ochratoxine A (Aspergillus en Penicillium), trichothecenen (o.a. 

deoxynivalenol of DON en T-2 toxine of T-2), fumonisines en zearalenone of ZEA (Fusarium). 

Als men ziek wordt na een mycotoxine- blootstelling spreekt men van een mycotoxicose (Bryden, 

2007; Driehuis et al., 2008a). 

De schimmels kunnen zich zowel op het veld (Fusarium) als tijdens de opslag van bijvoorbeeld granen 

ontwikkelen (Aspergillus, Penicillum) (Puschner, 2002; Croubels & De Backer, 2011). Mycotoxines zijn 

niet noodzakelijk voor de groei of de voortplanting van schimmels, en ze worden ook maar bij 

bepaalde omgevingsfactoren gevormd. Dit betekent dat de aanwezigheid van een schimmel, die 

mycotoxines kan vormen, op een geschikt substraat niet noodzakelijk wil zeggen dat het mycotoxine 

aanwezig is (Puschner, 2002). 

Aflatoxines in het bijzonder zorgen wereldwijd voor grote economische verliezen, en hebben een 

negatieve invloed op de gezondheid van mens en dier. De contaminatie kan plaatsvinden in 

voornamelijk subtropische en tropische klimaatzones. In ten minste honderd landen zijn er wettelijke 

regelingen om het voorkomen van mycotoxines in grondstoffen en voedsel te beperken, en de meeste 

zijn gericht op aflatoxines. De maximale toelaatbare concentraties kunnen erg variëren tussen de 

verschillende landen (Sireli en Filazi, 2013). 
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LITERATUURSTUDIE 

1 MYCOTOXINE CONTAMINATIE 

1.1 Contaminatiewegen 

1.1.1 Tijdens de groei van gewassen 
Mycotoxines kunnen een groot aantal gewassen aantasten die gebruikt worden als voedsel voor 

melkvee, zoals maïs, tarwe en sojabonen, en de bijproducten ervan zoals maïsglutenmeel en 

tarwekorrels (Driehuis et al., 2008a). 

Wanneer planten een periode van stress doormaken - in de vorm van insectenvraat of droogte - daalt 

hun weerstand en kan dit leiden tot schimmelgroei. Er kunnen een aantal preventieve maatregelen 

worden genomen om planten meer weerstandig te maken, zoals verstandig gebruik van insecticiden 

en fungiciden, irrigatie om vochtstress te vermijden, oogsten op het geschikte moment, en er zijn 

kweekprogramma’s om genetische resistentie tegen schimmelinvasie te verbeteren (Bryden, 2007). 

Het weer speelt een belangrijke rol bij de groei van schimmels en de vorming van mycotoxines. 

Infectie van maïs met Fusarium graminearum, het species dat verantwoordelijk is voor de vorming van 

DON en ZEA, wordt gunstig beïnvloed door een hoge vochtigheidsgraad en een hoge 

neerslaghoeveelheid laat in het groeiseizoen. Geen van deze beide wordt beïnvloed door inkuilen, dus 

de concentraties die gedetecteerd worden in kuilvoeder zijn een weerspiegeling van de concentraties 

die op het moment van oogsten worden waargenomen (Driehuis et al., 2008a).  

1.1.1.1 Aflatoxines 

Aflatoxines kunnen worden gevormd door drie Aspergillus species: A. flavus, A. parasiticus en het 

zeldzame A. nomius, die planten en afgeleide producten kunnen contamineren. A. flavus en A. 

parasiticus zijn alomtegenwoordige schimmels met een specifieke affiniteit voor oliehoudende zaden. 

Ze koloniseren planten op het veld, voornamelijk in tropische en subtropische gebieden. Daarnaast 

kunnen ze gewassen koloniseren na het oogsten als die onvoldoende gedroogd zijn (Prandini et al., 

2009). De concentraties kunnen variëren van 1 part per billion (ppb of µg/kg) tot meer dan 12 000 ppb. 

Belangrijk is op te merken dat duidelijke contaminatie van het graan met A. flavus niet noodzakelijk wil 

zeggen dat er aflatoxines aanwezig zijn, en omgekeerd, een schijnbaar niet beschimmeld lot graan 

sluit de aanwezigheid van aflatoxines niet uit (Groopman en Kensler, 2005). Predisponerende factoren 

zijn vooral een hoge temperatuur tijdens het rijpen van maïs (30 - 37°C) en beschadiging van 

maïskorrels door bijvoorbeeld insecten (Croubels en De Backer, 2011).  

A. flavus produceert de toxines AFB1 en B2 (Fig. 1), die blauw fluoresceren onder UV licht. A. 

parasiticus produceert eveneens AFB1 en AFB2, maar ook AFG1 en AFG2 (Fig. 2) (deze laatste 

fluoresceren groen onder UV licht) (Hussein en Brasel, 2001). 
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              Fig. 1: AFB 1 en AFB 2 

 
 
                       Fig. 2: AFG1 en AFG2 

(Hussein en Brasel, 2001) 

1.1.1.2 Andere mycotoxines 

Fumonisines, gevormd door Fusarium moniliforme, komen in de eerste plaats voor op maïs, maar ook 

op tarwe (Groopman en Kensler, 2005). De schimmel komt voornamelijk voor in Europa, Noord- en 

Zuid-Amerika, Zuid- Afrika en China. (Croubels en De Backer, 2011). 

Ochratoxines, met als belangrijkste vertegenwoordiger ochratoxine A, worden gevormd door A. 

ochraceus en Penicillium verrucosum. Ze komen voor op verschillende graansoorten over de hele 

wereld, maar voornamelijk in noordelijke gematigde klimaatzones (Groopman en Kensler, 2005). 

DON (een trichotheceen, gevormd door Fusarium spp.) is het meest wijdverspreide mycotoxine. Het 

komt voor in Noord-Amerika, Japan en Europa, maar de concentraties zijn over het algemeen relatief 

laag. In sommige ontwikkelingslanden, en dan vooral in Zuid-China en gebieden in Zuid-Amerika en 

Afrika, is de contaminatie van granen hoog in bepaalde jaren (Groopman en Kensler, 2005). 

T-2 toxine (eveneens een trichotheceen) wordt voornamelijk gevormd bij langdurig nat weer tijdens het 

oogsten (Groopman en Kensler, 2005). 

ZEA behoort tot de meest wijdverspreide Fusarium mycotoxines. Het wordt voornamelijk geassocieerd 

met maïs, maar komt eveneens in lagere concentraties voor op tarwe, gerst, sorghum en andere 

gewassen (Groopman en Kensler, 2005). 

1.1.2 Na de oogst van gewassen tijdens bewaring 
Het voedsel voor hoog productief melkvee bestaat uit twee hoofdcomponenten: ruwvoeder en 

krachtvoeder. Onder ruwvoeder, dat het grootste deel van het dieet uitmaakt, wordt verstaan: vers, 

gedroogd of ingekuild voeder, zoals gras, maïs en luzerne. Ruwvoeder wordt meestal lokaal geteeld 

en verwerkt (soms zelfs op het melkveebedrijf zelf) (Driehuis et al., 2008a).  

Krachtvoeder wordt meestal aangekocht als mengvoeder, en wordt in gespecialiseerde 

veevoederbedrijven samengesteld, bijvoorbeeld onder de vorm van pellets. Het kan ook op het bedrijf 
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zelf worden samengesteld uit grondstoffen, maar dan is het van belang dat de veehouder daar enige 

kennis over heeft. Krachtvoeder is energierijk en bevat bijvoorbeeld tarwe, gerst, triticale en 

sojaschroot (De Brabander et al., 2011). 

In het kader van een studie uitgevoerd op kuilvoeder voor melkvee door Driehuis et al. in Nederland 

(2008a) werden op vierentwintig boerderijen verspreid over Nederland op twee verschillende 

tijdstippen stalen genomen van het voeder voor hoogproductieve melkkoeien. Er werden dus 48 

voeders gecontroleerd op de aanwezigheid van mycotoxines. De eerste staalname vond plaats in het 

voorjaar (februari – april) van 2005, de tweede keer gebeurde dit in het najaar (november – december)  

van 2005. In totaal werden 169 stalen geanalyseerd op de aanwezigheid van 20 verschillende 

mycotoxines door gebruik te maken van vloeistofchromatografie in combinatie met massa 

spectrometrie.  

In deze studie blijkt dat de Fusarium- toxines DON en ZEA frequent (respectievelijk in 82% en 42% 

van de voeders) worden teruggevonden. De gemiddelde concentraties in positieve DON – stalen 

(voornamelijk mengvoeders en ingekuild voeder) bedroegen respectievelijk 433 en 550 µg/kg. In alle 

stalen bleef de concentratie lager dan 8000 µg/kg (dit is de wettelijke grenswaarde in de Europese 

Unie voor granen en graanproducten, met uitzondering van maïsbijproducten). De gemiddelde ZEA 

concentraties bedroegen, eveneens voor mengvoeders en ingekuilde voeders, respectievelijk 125 en 

80 µg/kg. Deze concentraties zijn eveneens lager dan de grenswaarde vastgelegd door de Europese 

Unie (namelijk 2000 µg/kg, voor granen en graanproducten, met uitzondering van maïsbijproducten). 

Fumonisines werden in slechts 4% van de voeders gedetecteerd, geen enkele overschreed de 

grenswaarde van 50 000 µg/kg voor de som van fumonisine B1 en B2, vastgelegd door de Europese 

Unie voor aanvullende en volledige diervoeders. Ochratoxine A, een toch wel frequente contaminant 

in ons klimaat, werd nergens teruggevonden. Dit kan worden verklaard door de hoge detectielimiet 

voor ochratoxine A in de studie, zodat er niet uitgesloten kan worden dat er toch ochratoxine A 

aanwezig was. De aanwezigheid van DON, ZEA, fumonisines en ochratoxine A in het voeder is van 

geen significant belang voor de veiligheid van melk en zuivelproducten, gezien de lage 

overdrachtspercentages naar de melk. Ze zijn wel belangrijk omwille van hun potentiële negatieve 

effecten op de gezondheid van melkvee (Anonymous, 2004b; Driehuis et al., 2008a). 

Uit deze studie blijkt ook dat geen enkel van de onderzochte kuilen gecontamineerd was met AFB1. 

Dit heeft te maken met het feit dat AFB1 voornamelijk wordt teruggevonden in voeder afkomstig uit 

gebieden met een tropisch of subtropisch klimaat. Vele landen hebben een specifieke wetgeving en 

monitoring programma’s voor AFB1 in voeder en AFM1 in melk. Deze wetgeving wordt over het 

algemeen gezien ook goed nageleefd (Driehuis et al., 2008a). 

Dezelfde auteurs (Driehuis et al., 2008b) hebben nog een andere studie uitgevoerd op zowel 

kuilvoeder (gras en maïs), ruwvoeder (vers gras, gedroogd gras en hooi), mengvoeder, grondstoffen 

en ingekuilde bijproducten. In totaal werden 209 stalen onderzocht, afkomstig van willekeurig gekozen 

boerderijen verspreid over Nederland tussen 2002 en 2004. Uit deze studie blijkt dat DON meest 

frequent wordt gedetecteerd en wordt teruggevonden in zowel kuilvoeder (vooral maïs) en 

krachtvoeder. ZEA komt veel minder voor (vooral aanwezig in mengvoeder en kuilvoeder), en als het 

voorkomt is het vaak samen met DON; 46% van de stalen bevatten beide mycotoxines, met een 
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variatie van 10% in 2003 en 85% in 2004. In 93% van de stalen die ZEA positief waren kwam DON 

ook voor en in 63% van de stalen die DON- positief waren kwam ZEA ook voor. Fumonisines werden 

bijna niet teruggevonden (twee positieve maïsstalen in 2004). Aflatoxines B1, B2, G1 en G2, 

ochratoxine A en T-2 werden niet gedetecteerd. 

Hoge vochtgehaltes en hoge temperaturen bevorderen de groei van schimmels, en de bijbehorende 

mycotoxine-productie. Het vochtgehalte kan worden gereduceerd door de oogst te drogen of goed te 

verluchten. Graan kan worden gedraaid voor of gedurende de bewaring ervan (Bryden, 2007). De 

genera Aspergillus en Penicillum zijn schimmels die zich typisch tijdens de opslag van bijvoorbeeld 

granen ontwikkelen. 

1.1.3 Opname door het rund en overdracht naar de melk 

1.1.3.1 Degradatie in de pens 

Runderen zijn over het algemeen beter bestand tegen mycotoxicosen dan monogastrica omdat de 

pensmicroflora tal van mycotoxines kunnen metaboliseren. Een aantal mycotoxines worden omgezet 

naar minder toxische metabolieten, zoals bijvoorbeeld ochratoxine A naar ochratoxine α en DON naar 

de-epoxydeoxynivalenol (DOM). ZEA wordt voor ongeveer 90% omgezet naar zijn hydroxy-metaboliet 

α-zearalenol en voor een klein deel naar β-zearalenol. De metabolieten van ZEA kunnen in de melk 

worden uitgescheiden, maar de overdrachtspercentages zijn laag en hierdoor blijven ze meestal onder 

de detectielimiet (Fink-Gremmels, 2008; Abidin en Khatoon, 2012). 

Fumonisinen, en dan voornamelijk fumonisine B1, worden niet gehydrolyseerd en passeren 

onaangetast de pens. De biologische beschikbaarbheid is echter erg laag waardoor acute of ernstige 

intoxicaties niet voorkomen (Fink-Gremmels, 2008). 

Overdrachtspercentages van deze bovenstaande mycotoxines liggen minstens een 100-voud lager 

dan deze van aflatoxine B1/M1 (zie hieronder). Ze worden beschouwd als van geen significant belang 

voor de voedselveiligheid van zuivelproducten, maar wel voor hun negatieve effecten op de 

diergezondheid (Driehuis et al., 2008a). 

Aflatoxines worden maar voor 10% gedegradeerd in de pens. AFB1 wordt deels omgezet naar 

aflatoxicol, maar het percentage dat naar deze metaboliet wordt omgezet is moeilijk te bepalen 

doordat het gemakkelijk terug wordt omgevormd naar AFB1. Aflatoxicol is even toxisch als AFB1, 

waardoor ook runderen hiertegenover weinig verweer hebben (Driehuis et al., 2008a; Abidin en 

Khatoon, 2012). AFB1 en AFB2 worden vervolgens vanuit de digestietractus opgenomen in de 

bloedbaan en gemetaboliseerd door leverenzymes tot AFM1 (4-hydroxy-derivaat van AFB1) en AFM2 

(Fig. 3). Daarna worden ze uitgescheiden in melk en urine. AFM1 heeft een toxiciteit vergelijkbaar met 

AFB1, maar is iets minder carcinogeen (Duarte et al., 2013). Het percentage AFB1/M1 overdracht van 

voedsel naar melk varieert tussen 1 en 6% (Driehuis et al., 2008a), en kan verschillen tussen 

verschillende dieren, van dag tot dag en van melkbeurt tot melkbeurt. De overdracht is hoger in het 

begin van de lactatie (de eerste 4 weken) dan op het einde (34 – 36 weken) (Zain, 2011). Na opname 

van gecontamineerd voeder zal na 2 tot 3 dagen AFM1 in de melk aan te tonen zijn. Evenzeer zal, na 

overschakelen naar een voeder zonder aflatoxines, het 2 tot 3 dagen duren vooraleer AFM1 uit de 

melk zal verdwenen zijn (Prandini et al., 2009). De uitscheiding in de melk kan evenwel ook 5 tot 7 
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dagen duren, afhankelijk van de hoeveelheid AFB1 in de voeding en hoelang AFB1 opgenomen wordt 

(Broomhead en Chi, 2009). 

 
Fig. 3: AFM1 en AFM2  (Hussein en Brasel, 2001) 

1.1.3.2 Bloed-melk barrière 

De bloed-melk barrière is naast de pensmicroflora de tweede hindernis die mycotoxines moeten 

nemen om in de melk terecht te kunnen komen. Deze bestaat enerzijds uit anatomische structuren 

zoals het endotheel van bloedvaten en uierepitheel, anderzijds uit actieve transportsystemen. Polaire 

stoffen en grote moleculen kunnen deze barrière niet passeren door passieve diffusie. Het moleculaire 

gewicht van de mycotoxines is van belang en daarnaast ook de lipofiliteit, de binding aan 

plasmaproteïnes en de pH gradiënt tussen bloedplasma en melk (Fink-Gremmels, 2008). 

1.1.3.3 Klinische symptomen  

Het voornaamste gevolg voor de runderen zelf bij opname van voeder gecontamineerd met AFB1 is 

verminderde melkproductie in vergelijking met runderen die niet-gecontamineerd voeder kregen 

(Tabel 1) (Broomhead en Chi, 2009). Om dit aan te tonen werd gedurende zeven dagen 13 mg AFB1 

in de pens gebracht bij gefistuleerde Holstein-Friesian runderen. Verminderde melkproductie was niet 

het gevolg van verminderde voederopname omdat de voederopname niet beïnvloed werd door 

aanwezigheid van AFB1. Andere klinische verschijnselen in het algemeen bij runderen zijn 

fertiliteitsstoornissen, mastitis en ketonurie (Croubels en De Backer, 2011).  

Tabel 1: Melkproductie bij runderen in functie van de AFB1 inname (Broomhead en Chi, 2009) 

 Melkproductie, kg Totale inname (Concentrate + 
Hooi), kg 

Lactatie 
(maand) 

Voor Na Voor Na 

8 21.2 18.4 21.9 17.0 
3 24.3 22.7 30.0 30.6 

10 20.8 18.1 17.7 19.2 

Gemiddeld 21.1a 19.7b 23.7 22.3 
a, b – significante verschillen tussen behandelingen (P<0.05) 
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Herkauwers beschikken zoals vermeld over een natuurlijke afweer tegen mycotoxicosen door hun 

pensmicroflora, maar er zijn ook grenzen aan deze mogelijkheid tot detoxificatie. Het kan een nadeel 

worden wanneer toxische stoffen worden omgezet in metabolieten die nog meer toxisch zijn dan het 

oorspronkelijke product. Bij dieren met pensacidose wordt de normale pensmicroflora verstoord en is 

bijvoorbeeld de degradatie van DON niet volledig, waardoor meetbare concentraties in het bloed 

kunnen worden gedetecteerd. Ook andere metabole stoornissen zoals negatieve energie balans en 

postpartum hypocalcemie, plotselinge dieetwijzigingen, hoog proteïnedieet en antibiotica kunnen de 

natuurlijke balans van de pensmicroflora wijzigen. In de praktijk worden dieren aan verschillende 

mycotoxines blootgesteld, waardoor de mogelijkheid tot detoxificatie verzadigd kan zijn. Doordat 

verschillende mycotoxines een antimicrobiële activiteit bezitten, kan de verminderde mogelijkheid tot 

degradatie leiden tot een verhoogde passage van andere mycotoxines die op deze manier 

onaangetast blijven (Fink-Gremmels, 2008; Abidin en Khatoon, 2012). 

Aantasting van de bloed-melk barrière (in het geval van mastitis bijvoorbeeld) en de pH-gradiënt 

tussen bloed en plasma kan de excretie van mycotoxines naar de melk vergemakkelijken (Fink-

Gremmels, 2008) 

1.2 Persistentie van aflatoxine M1 in melk en melkproducten 
Uit verschillende studies blijkt dat AFM1 erg stabiel is en aanwezig blijft in melk, ook na pasteurisatie, 

autoclavering, UHT (Ultra Hoge Temperatuur) of koudebehandeling (Broomhead en Chi, 2009; Zheng 

et al., 2013). In een bepaald geval, bij bewaring bij -18°C, bleef de concentratie AFM1 stabiel 

gedurende de eerste 68 dagen, om nadien pas langzaam af te nemen. Na 120 dagen was de 

concentratie nog steeds meer dan 60% van de initiële concentratie (Tabel 2) (Broomhead en Chi, 

2009).  

Tabel 2: Effect van bewaring gedurende 120 dagen bij -18°C op de stabiliteit van AFM1 in melk 
(Broomhead en Chi, 2009) 

 D-1 D-12 D-53 D-68 D-100 D-120 
AFM1, µg/kg 5.4 6.2 7.0 4.9 4.0 3.4 

 

Als gevolg hiervan kan AFM1 ook nog aanwezig zijn in zuivelproducten die gemaakt zijn met 

gecontamineerde melk, zoals kaas en yoghurt. 

1.3 Hoe de contaminatie verminderen 

1.3.1 Preventie voor de oogst 
Zoals in punt 1.2 reeds kort aangehaald, zijn er aantal mogelijkheden om op het veld de 

schimmelgroei te verminderen. Dit geldt in de eerste plaats voor de Fusarium schimmels, die als 

typische ‘veldschimmels’ kunnen worden beschouwd. Maïs is de meest vatbare plant voor 

contaminatie met Fusarium (Jouany, 2007). 

1.3.1.1 Zaaitijdstip 

Een eerste zaak die van belang is, is het zaaitijdstip. De contaminatie van gewassen met Fusarium 

schimmels is het meest frequent en het meest uitgesproken als het zaaitijdstip zo is dat het 
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bloeitijdstip van de gewassen samenvalt met de vrijstelling van de spores (Champeil et al., 2004). 

Voor maïs kan men eventueel het zaaitijdstip wat vroeger op het jaar plannen om zo een lagere 

contaminatiegraad te bekomen, maar jaarlijkse weersschommelingen kunnen dit eventuele voordeel 

weer teniet doen (Munkvold, 2003). Het is ook belangrijk dat oude zaden, stengels en ander afval, die 

als mogelijk substraat kunnen dienen voor de groei van mycotoxine-producerende schimmels, worden 

verwijderd van het veld (Anonymous, 2003). 

1.3.1.2 Rotatie van gewassen 

De rotatie van gewassen, dit wil zeggen dat er op dezelfde grond elk jaar een ander gewas geteeld 

wordt, wordt aanbevolen om contaminatie met Fusarium spp. te beperken (Payne, 1999). Herhaalde 

monoculturen van maïs op hetzelfde veld zorgen voor een accumulatie van schimmelsporen in de 

bodem, die daar langdurig kunnen aanwezig blijven (Jouany, 2007). De Codex Alimentarius (2003) 

heeft in deze context richtlijnen opgesteld voor ‘goede landbouwpraktijken’, om mycotoxine 

contaminatie van granen te voorkomen en te reduceren. Zo wordt bijvoorbeeld aangeraden om 

gewassen zoals aardappelen en andere groenten, klaver en alfalfa, die geen gastheren van Fusarium 

zijn, te gebruiken in de rotatie om de besmetting van de bodem te reduceren (Anonymous, 2003). 

1.3.1.3 Bodembewerking 

Door de bodem te bewerken kan de contaminatie met sporen in de toplaag (bovenste 10-30 cm)  

verminderd worden. Dit kan door de toplaag te verwijderen, om te ploegen of te verbranden (Jouany, 

2007). Uit een studie uitgevoerd door Steinkellner en Langer in 2004 blijkt dat hoe dieper de bodem 

wordt bewerkt, hoe lager de contaminatie met Fusarium spp. is. Er kunnen ook biocompetitoren aan 

de bodem worden toegevoegd, zoals niet-toxigene stammen van A. flavus en A. parasiticus, om de 

contaminatie met aflatoxine voor de oogst te reduceren (Dorner en Cole, 2002). Bijkomend vermindert 

dit ook de contaminatie met aflatoxine gedurende de bewaring. 

1.3.1.4 Insectenbestrijding 

Insecten kunnen niet alleen fungeren als sporedragers, maar ze compromitteren ook de uitwendige 

bescherming van gewassen, waardoor hyfen gemakkelijker kunnen penetreren (Jouany, 2007). Op 

deze manier wordt de kolonisatie door mycotoxine producerende schimmels vereenvoudigd (Jard et 

al., 2011). Het is bijvoorbeeld bekend dat de incidentie van infectie met A. flavus en A. parasiticus 

significant hoger is in beschadigde dan in gezonde zaden (Sinha en Sinha, 1990). Bestrijding van 

insecten door het zaaien van genetisch gewijzigde gewassen die er resistent tegen zijn, kan eveneens 

nuttig zijn.  

1.3.1.5 Veredeling van gewassen 

De veredeling van gevoelige gewassen wordt beschouwd als de beste oplossing om Fusarium spp. 

tegen te gaan. Er zijn twee types resistentie tegenover Fusarium schimmels. Type 1 is de resistentie 

tegen de initiële penetratie van de hyfen, en type 2 is de resistentie tegen het spreiden van Fusarium 

schimmels in de gastheer. Er zijn ook drie benaderingen in de gentechnologie om het mycotoxine- 

risico te reduceren: verhoogde resistentie tegen aanvallen van insecten, verhoogde resistentie tegen 
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infectie van de plant en inductie van detoxificatie door het gewas zelf zodat de mycotoxine productie 

verhindert (Jouany, 2007). 

1.3.1.6 Fungiciden 

Om efficiënt te zijn moet de Fusarium schimmel volledig worden afgedood, zoniet wordt de 

mycotoxine productie gestimuleerd (in vitro). Er zijn testen gedaan om de bodemmicroflora met 

fungiciden te behandelen om zo de bodempathogenen te reduceren. De nadelen hiervan op bodem 

saprofyten en microbiële biomassa wegen niet op tegen de voordelen en de contaminatie van het 

grondwater is aanzienlijk (Jouany, 2007). Uit een studie uitgevoerd door Gromadzka et al. in 2012 

blijkt dat met het gebruik van spiroxamine + prothioconazole bij GS 29-32, d.i. groeistadium 29 - 32 

volgens Zadoks, (Zadoks et al., 1974), gecombineerd met prothioconazole + fluoxastrobin bij GS 49-

55 (groeistadium 49-55) de beste mycotoxinecontrole en de hoogste tarwe opbrengst werd bekomen. 

Omdat fungiciden vaak maar deels effectief zijn, kan er gekozen worden voor microbiële antagonisten 

zoals Bacillus subtilis, die op planten in het bloeistadium kunnen worden gesproeid. B. subtilis 

overleeft in hetzelfde ecologische milieu als F. moniliforme, en door het mechanisme van competitieve 

exclusie kan de groei en toxineproductie van deze schimmel sterk worden gereduceerd (Bacon et al., 

2001).  

1.3.1.7 Onkruidbestrijding 

Als laatste punt in de preventie is onkruidbestrijding van belang, aangezien onkruid een breed scala 

aan Fusarium- soorten huisvest (Jouany, 2007). 

1.3.2 Preventie tijdens het oogsten 
Een eerste belangrijk punt is het oogsttijdstip. Over het algemeen kan worden beschouwd dat hoe 

vroeger men oogst hoe lager de concentraties van mycotoxines zullen zijn. Het risico op fumonisine 

contaminatie begint reeds vroeg in de ontwikkeling van de maïsaren, en neemt toe gedurende hun 

groei (Jouany, 2007). De atmosferische vochtigheid bij het oogsten is eveneens belangrijk en kan van 

uur tot uur schommelen, wat betekent dat het exacte oogsttijdstip gedurende de dag ook een 

essentiële factor is voor de verdere ontwikkeling van Fusarium spp. na het oogsten (Jouany, 2007). 

Een tweede zaak van belang is het dorsen en de maaidorsmachine. De hoogte waarop de gewassen 

worden afgesneden is een belangrijke factor om het contact tussen de gewassen en de bodem zoveel 

mogelijk te reduceren. De ventilator van de maaidorsmachine moet ook zo worden ingesteld dat de 

eerste reinigingsstap op het veld zo optimaal mogelijk is (Jouany, 2007). Kaf en beschadigde granen 

kunnen op die manier worden verwijderd, wat het risico op verdere contaminatie reduceert. Men moet 

daarnaast vermijden dat zichtbaar zieke planten geoogst worden, vooral niet als ze vochtig zijn 

(Anonymous, 2003). 

1.3.3 Preventie na het oogsten 

1.3.3.1 Controle vochtigheidsgraad 

De vochtigheidsgraad in opgeslagen gewassen is één van de meest kritische factoren voor de groei 

van mycotoxine producerende schimmels en hun respectievelijke mycotoxines (Kabak et al., 2006). 

De totale hoeveelheid water bestaat uit enerzijds een ‘niet beschikbare of gebonden fractie’ en een 
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‘beschikbare of actieve of niet gebonden fractie’. Het is deze laatste die de belangrijkste limiterende 

factor is voor de groei van schimmels. De wateractiviteit (aw, de beschikbare fractie) moet groter zijn 

dan 0.65 om actieve schimmelgroei toe te laten (Jouany, 2007). Aflatoxines kunnen geproduceerd 

worden bij aw waarden gaande van 0.95 tot 0.99 met een minimum van 0.82 voor A. flavus (Kabak et 

al., 2006). De totale hoeveelheid water of de vochtigheidsgraad moet hoger zijn dan 150 g/kg om 

schimmels te laten overleven, hoewel er verschillen zijn tussen de genera. Aspergillus spp. kunnen 

groeien bij een lagere vochtigheidsgraad dan Fusarium spp (Jouany, 2007).   

1.3.3.2 Controle temperatuur 

Een tweede determinerende factor is de temperatuur tijdens de bewaring. A. flavus en A. parasiticus 

groeien het best binnen een temperatuurbereik van 10- 43°C, met een optimum bij 32- 33°C (ICMSF, 

1996). Aflatoxines worden geproduceerd bij temperaturen tussen 12 en 40°C (Sweeney en Dobson, 

1998). De temperatuurscontrole van opgeslagen graan op verschillende vaste tijdsintervallen kan 

belangrijk zijn om schimmelgroei vast te stellen. Een temperatuursstijging van 2-3°C kan een indicatie 

zijn van schimmelgroei of van insecteninfestatie (Anonymous, 2003). Bij bewaring in silo’s verschilt de 

temperatuur in het centrum van de silo weinig met de temperatuur op het moment van oogsten, terwijl 

de graankernen die zich tegen de wand van de silo bevinden sneller afkoelen als de 

buitentemperatuur afneemt. Vochtige plekken ontwikkelen een eigen microklimaat, wat de 

schimmelgroei bevordert. Als gevolg van deze groei stijgt de temperatuur op deze gecontamineerde 

plek snel. Drogen en koelen samen met ventileren zijn dus van essentieel belang om contaminatie 

gedurende de bewaring niet te verergeren (Jouany, 2007).  

1.3.3.3 Controle atmosfeer. 

Aangezien mycotoxine producerende schimmels obligaat aëroob zijn, is het aannemelijk dat 

mycotoxine- productie zou kunnen worden tegengegaan, of toch op z’n minst gereduceerd worden, 

door de atmosferische gassen in silo’s te wijzigen naar bijvoorbeeld koolstofdioxide, stikstof, 

koolstofmonoxide en zwaveldioxide (Kabak et al., 2006).  

1.3.3.4 Fysische behandeling 

Fysische behandeling van gecontamineerd graan bestaat uit het sorteren ervan (gebroken korrels 

bevatten tot tien keer zoveel fumonisines dan intacte granen), wassen en drogen, en pellen van de 

granen (Jouany, 2007). Malen van graan met oppervlakkige contaminatie resulteert in lagere 

mycotoxine-contaminatie in  bloem en hogere contaminatie in kiemen en zemelen (Saunders et al., 

2001). Gammastralen kunnen worden gebruikt om aflatoxines en ochratoxines te reduceren (Jalili et 

al., 2012), en om de microbiële flora te verminderen (Jard et al., 2011).  

1.3.3.5 Chemische behandeling 

Als laatste mogelijkheid kan gecontamineerd graan chemisch worden behandeld. Ammoniak kan 

gebruikt worden om het aflatoxinegehalte in voeder te verminderen, meer specifiek is het erg effectief 

tegenover AFB1 bij hoge temperatuur en druk (Jard et al., 2011). Deze techniek is echter erg duur en 

niet effectief tegen andere mycotoxines. Bovendien kan het de voederkwaliteit schaden omwille van 

het overdadige ammoniakgehalte (Huwig et al., 2001). Reducerende agentia (zoals ascorbinezuur, 
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natriumbisulfiet NaHSO3 en natriummetabisulfiet Na2S2O5) verminderen de mycotoxine concentratie, 

vooral van AFB1 en DON (Kabak et al., 2006).  

1.3.4 Mycotoxine- binders en modifiers 
Om dieren te beschermen tegen de schadelijke effecten van mycotoxines, kunnen bepaalde stoffen 

worden toegevoegd aan het voeder om de contaminatie te verminderen. Deze stoffen, ook wel 

mycotoxine binders (MB) of modifiers (MM) genoemd, worden toegevoegd aan het voeder om de 

absorptie van mycotoxines vanuit de maag-darmtractus naar het bloed en doelwitorganen te 

reduceren. De efficiëntie waarmee dit gebeurt is zowel afhankelijk van de MB/MM als van het soort 

mycotoxine. Afhankelijk van hun werkingsmechanisme, kunnen deze voederadditieven werken door 

ofwel de mycotoxines aan hun oppervlak te binden (MB, adsorptie), ofwel door ze te degraderen of 

transformeren in minder toxische metabolieten (MM, biotransformatie) (Kolosova en Stroka, 2011).  

Een MB moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Een belangrijk voor de evaluatie van de 

verschillende adsorbantia is hun effectiviteit bij verschillende pH-niveaus. Het adsorbans moet dus zijn 

werking kunnen uitvoeren doorheen het volledige gastro-intestinaal stelsel en eenmaal het een 

mycotoxine gebonden heeft mag het er niet meer van loskomen. Doelwitmycotoxines moeten efficiënt 

kunnen worden gebonden. Dit kan in bepaalde gevallen één specifiek mycotoxine zijn, in andere 

gevallen zullen dit er meerdere zijn. Een MB moet eveneens significant de toxiciteit voor dieren 

verminderen en de voordelen moeten opwegen tegenover de nadelen (er mogen met andere woorden 

geen neveneffecten optreden zoals adsorptie van micronutriënten, zie verder). Ze moeten praktisch 

zijn in gebruik en niet te duur zodat men baat kan halen uit de gemaakte kosten (Jard et al., 2011). 

1.3.4.1 Anorganische adsorbantia 

Actieve kool is een onoplosbaar poeder, dat gevormd wordt door de pyrolyse van verschillende 

organische componenten (Anonymous, 2009), en is bekend als een effectief en veilig adsorbans 

(Huwig et al., 2001). Door zijn poreus oppervlak kan het de belangrijkste mycotoxines adsorberen in 

waterig milieu. Er zijn verschillende studies gedaan naar het effect van actieve kool, en dat bleek 

nogal variabel (Jard et al., 2011).  

Silicaten en aluminosilicaten zijn kleisoorten waarvan het silicium atoom een positieve lading bevat, 

omgeven door vier negatief geladen zuurstofatomen. Hierdoor ontstaat een blad- structuur, waarin 

mycotoxines kunnen worden geadsorbeerd en vastgehouden door elektrische elementaire ladingen. 

Voorbeelden zijn gehydrateerde sodium calcium aluminosilicaten (HSCASs), phylosilicaten, bentoniet 

en zeoliet. De graad van adsorptie is afhankelijk van de grootte en de elektrische lading van het toxine 

in verhouding met de structuur van de klei (Jouany, 2007). 

In een onderzoek uitgevoerd door Li et al. in 2010, waarbij de adsorptie van aflatoxines aan 

gistcelextracten in een eerste groep, HSCASs in een tweede groep en een combinatie van de twee 

voorgaande in een derde groep werd nagegaan, bleek dat vooral HSCAS (de tweede groep) de 

grootste bindingscapaciteit heeft.  

Er zijn ook een aantal nadelen verbonden aan deze klei-adsorbantia. Ze kunnen gemakkelijk AFB1 

binden, maar voor andere mycotoxines varieert dit nogal (Jard et al., 2011). Ze zijn weinig specifiek, 

waardoor ze dus ook in staat zijn om micronutriënten te adsorberen, wat de biologische 
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beschikbaarheid van mineralen en sporenelementen negatief beïnvloed. Ook moet rekening 

gehouden worden met de mogelijke contaminatie van natuurlijke klei met dioxines (Jouany, 2007).  

In een onderzoek van Di Natale et al. in 2009 heeft men nagegaan door welke adsorbantia enerzijds 

de aflatoxines meest efficiënt uit de melk gehouden worden, en anderzijds hoe deze adsorbantia van 

invloed kunnen zijn op de kwaliteit van de melk. Hieruit bleek dat actieve kool veruit het meest efficiënt 

is, gevolgd door bentoniet. Aan een dosis van 35 g/kg wordt meer dan 80% van de aflatoxines 

verwijderd, en blijven de gehaltes van chloriden, proteïnen en organische zuren (melk-, citroen-, en 

maleïnezuur) in de melk binnen aanvaardbare grenzen. Aan een dosis van 50 g/kg is de efficiëntie 

van verwijderen hoger, maar zijn de gehaltes aan chloriden en proteïnen (voor actieve kool) en 

organische zuren (voor bentoniet) sterk gedaald. 

1.3.4.2 Organische adsorbantia 

De geëxtraheerde celwand van Sacharomyces cerevisiae is in staat om in vitro een groot aantal 

mycotoxines te binden (Jouany, 2007). Uit een studie van Jansen van Rensberg et al. in 2006 blijkt 

oxihumaat (een humuszuur) zowel in vitro als in vivo in staat om AFB1 te binden.  

De celwand van gist bevat glucomannaan. Waterstofbindingen en van der Waals krachten tussen de 

gistcelwand en de mycotoxines binden deze laatste en de binding blijft stabiel bij de pH-gradiënten 

doorheen de maag- darmtractus (Jouany, 2007). 

1.3.4.3 Biotransformatie 

Gezien de beperkingen van bovenstaande organische en anorganische adsorbantia, is men op zoek 

gegaan naar alternatieven zoals biologische adsorbantia (Kabak et al., 2006). Dit zijn micro-

organismen, waaronder bacteriën, gisten, schimmels en enzymes die in staat zijn om mycotoxines te 

transformeren (Anonymous, 2009). Hieronder verstaat men degradatie of biologische transformatie 

van mycotoxines naar minder toxische metabolieten (Jard et al., 2011). Voornamelijk de 

bindingscapaciteit van ochratoxine A, ZEA en fumonisine B1 aan biologische adsorbantia is 

bestudeerd, gezien deze moeilijk kunnen binden aan de andere adsorbantia. DON en T-2 binden 

maar moeilijk aan om het even welk adsorbans (Jard et al., 2011). 

1.4 Methoden om mycotoxines op te sporen 

1.4.1 Staalname 
Omdat mycotoxines nooit homogeen verdeeld zijn in graan of voeder, is het nemen van een 

representatief staal dat relevante resultaten zal opleveren erg moeilijk (Turner et al., 2008). De 

moeilijkheid om een representatief staal te collecteren is afhankelijk van verschillende factoren, zoals 

de aard en de staat van het product, het type verpakking (individuele verpakking, zakken of bulk) en 

de grootte van het lot waarvan stalen moeten worden genomen. Het is eenvoudiger stalen te nemen 

van een homogeen vloeibaar product zoals melk dan staalname van maïs of granen. De variatie in 

staalname is veel kleiner voor waren met een kleine partikelgrootte (zoals melkpoeder) dan voor 

granen of maïs. Hoe de stalen exact moeten worden genomen en welke methodes moeten worden 

gebruikt is wettelijk vastgelegd door de Europese Commissie in Verordening nr. 401/2006 tot 
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vaststelling van bemonsteringswijzen en analysemethoden voor de officiële controle op het 

mycotoxinegehalte in levensmiddelen. 

1.4.2 Screeningmethoden 
Screeningmethoden zijn snelle methodes (minder dan 30 minuten) om de aanwezigheid van 

mycotoxines in een staal te bepalen. Ze moeten een voldoende sensitiviteit hebben om mycotoxines 

op te sporen onder de wettelijke vastgelegde grenzen (Cigic en Prosen, 2009). Het resultaat moet snel 

bekend zijn, ze mogen niet te duur zijn en ze moeten eenvoudig zijn in gebruik, zodat ze kunnen 

worden gebruikt om mycotoxines op te sporen onder veldomstandigheden. Het belangrijkste nadeel 

van deze methoden is hun kruisreactiviteit. Positieve resultaten moeten daarom worden bevestigd met 

meer selectieve methodes om verkeerde interpretaties te voorkomen (Zheng et al., 2006). 

1.4.2.1 Immunoassay methoden 

Hieronder verstaat men Enzyme Linked Immuno-Sorbent Assay (ELISA) en fluorescentie 

immunoassay. Deze methodes zijn gebaseerd op de interactie tussen antilichaam en antigen (in dit 

geval mycotoxines) (Cigic en Prosen, 2009). Antilichamen kunnen de driedimensionele structuur van 

een specifiek mycotoxine herkennen, waardoor deze testen erg specifiek zijn en een hoge sensitiviteit 

hebben. Het nadeel is dat ze een aanzienlijke kruisreactiviteit vertonen voor structuuranalogen. Dit 

kan resulteren in een over- of onderschatting van de mycotoxine concentratie in het te onderzoeken 

monster (Zheng et al., 2006). Het is ook belangrijk om voor elk soort grondstof (maïs, sojabonen, 

sojaschroot, tarwe, sorghum,…) de accuraatheid en de precisie te bepalen, door bijvoorbeeld met een 

HPLC methode (High Performance Liquid Chromatography) te vergelijken, zodat kan aangetoond 

worden dat de validiteit van de ELISA test voldoende hoog is (Zheng et al., 2005). 

1.4.2.2 Biosensoren 

Biosensoren bestaan uit twee elementen. Het eerste is een element dat fungeert als 

herkenningselement en reageert met de mycotoxines, zoals antilichamen, enzymen, bacteriën, DNA. 

Het tweede element is een overdrachtselement dat in verbinding staat met het eerste, en dat de 

fysische verandering die ontstaat door de reactie van het herkenningselement met het mycotoxine 

omzet naar een meetbaar signaal. Meestal zijn overdrachtselementen optisch of elektrochemisch 

(Cigic en Prosen, 2009). Een positief signaal (zoals een kleurverandering) wijst op de aanwezigheid 

van het mycotoxine in het staal. De resultaten zijn semi-kwantitatief: mycotoxine concentraties in 

positieve stalen kunnen worden bevestigd door een kwantitatieve test zoals HPLC (Zheng et al., 

2006).  

1.4.2.3 Snelle immunochromatografie 

Onderstaande figuur (Fig. 4) is een voorbeeld van een snelle immunochromatografie test die gebruik 

maakt van goud-nanopartikels als merker om AFB1 op te sporen. Het principe bestaat erin dat ter 

hoogte van het ‘conjugate pad’ aflatoxines in het staal binden aan AFB1-OVA (AFB1-ovalbumine) van 

het toegevoegde conjugaat. Dit complex bindt vervolgens aan de anti-AFB1-antilichamen-

goudnanopartikels (kortweg antilichaam-goud-nanopartikels).   
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Als de concentratie aan aflatoxines in het staal een vastgelegde concentratie overschrijdt, wil dit 

zeggen dat de aflatoxines alle anti-AFB1-goud-nanopartikel bindingsplaatsen bezet (alle AFB1-OVA 

zijn ‘opgebruikt’). Bijgevolg is in de testzone geen vrij antilichaam-goud-nanopartikels conjugaat 

beschikbaar om met AFB1-OVA ter hoogte van de vaste drager te binden, waardoor de rode lijn op de 

testzone niet aankleurt en een positief resultaat aangeeft.  

Bij het niet kleuren van de controlezone met goat-anti-rabbit antistoffen is de test niet goed uitgevoerd, 

want in het conjugaat bevinden zich rabbit-antigenen. De detectielimiet van de strip is 2 ng/ml, dus 

een concentratie aflatoxines hoger of gelijk aan 2 ng/ml is voldoende om alle antilichaam-goud 

bindingsplaatsen te bezetten en zo te voorkomen dat ze binden met AFB1-OVA in de testzone (Liu et 

al., 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.3 Bevestigingsmethodes 
Conventionele analytische methodes om mycotoxines op te sporen zijn chromatografie en 

elektroforese (Cigic en Prosen, 2009). De meest gebruikte chromatografiemethodes zijn 

dunnelaagchromatografie (TLC), hoge-druk vloeistofchromatografie (HPLC) en gaschromatografie 

(GC).  

Bij bevestigingsmethodes duurt het uren tot dagen vooraleer het resultaat bekend is (Zheng et al., 

2006). Ze worden gebruikt om een accurate, sensitieve en specifieke bepaling van mycotoxines te 

bekomen in verschillende soorten stalen (Cigic en Prosen, 2009). 

Bevestigingsmethodes bestaan uit verschillende stappen, waaronder staalname, preparatie van het 

staal, extractie van het toxine uit de matrix, opzuivering van het extract en finaal detectie en 

kwantitatieve analyse (Köppen, et al., 2010). Deze methoden vereisen echter zeer duur materiaal en 

ervaren personeel (Broomhead en Chi, 2009). 

De extractiemethode om het mycotoxine te verwijderen uit zijn biologische matrix is afhankelijk van de 

structuur van het mycotoxine. Polaire metabolieten zoals fumonisines vereisen de aanwezigheid van 

water en van organische solventen. Hydrofobe toxines zoals aflatoxines steunen op het gebruik van 

Fig. 4: schematische voorstelling van een immunochromatografie strip. C: controle zone 
(goat-anti-rabbit-IgG) T: test zone (AFB1-ovalbumine of AFB1-OVA) 
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organische solventen. De keuze voor een bepaald extractiesolvent is ook afhankelijk van de matrix 

van waaruit de extractie moet gedaan worden, omdat verschillende chemische interacties kunnen 

plaatsvinden. (Turner et al., 2008). 

Van de verschillende stappen is het opzuiveren van het extract de belangrijkste stap, omdat de 

zuiverheid van een staal de sensitiviteit van de resultaten beïnvloedt. Sporen van een doelwitmolecule 

kunnen worden gemaskeerd door interfererende elementen die zich niet alleen in het oorspronkelijke 

staal kunnen bevinden, maar ook in chemicaliën, materialen en solventen die gedurende de techniek 

gebruikt worden (Turner et al., 2008). Om voldoende zuivere stalen te bekomen zijn er verschillende 

methodes beschikbaar, onder andere vloeistof-vloeistof extractie, vaste-fase extractie en 

gelpermeatiechromatografie (Köppen et al., 2010).  
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2 IMPACT OP DE VOLKSGEZONDHEID 
 

Mycotoxines in het algemeen zijn in ontwikkelingslanden lange tijd een onderschat probleem geweest, 

omwille van hun chronische effecten op het menselijk lichaam, dit in tegenstelling tot infectieuze 

aandoeningen (Ghiasian en Maghsood, 2012).  

De belangrijkste mycotoxines die via de melk de menselijke gezondheid kunnen schaden zijn 

aflatoxines. Enkel AFB1 in het voeder van melkvee kan de veiligheid van melk en zuivelproducten in 

gevaar brengen, door (gedeeltelijke) overdracht van voeder naar melk als AFM1 (Anonymous, 2004a). 

Daarom zal dit hoofdstuk enkel over aflatoxines gaan. Andere mycotoxines worden als van geen 

significant belang beschouwd voor de voedselveiligheid van melk en zuivelproducten, gezien de lage 

overdrachtspercentages naar de melk (Driehuis et al., 2008a). Wel moet worden opgemerkt dat in 

moedermelk naast AFB1 ook ochratoxine A aanwezig kan zijn, in tegenstelling tot de excretie ervan in 

koemelk. De hoeveelheid ochratoxine A in moedermelk is gerelateerd met het dieet van de moeder 

(hoge concentraties ochratoxine A worden gezien bij consumptie van brood, graanproducten en 

gezouten varkensvlees) (Galvano et al., 2008). 

Aflatoxines kunnen verschillende aandoeningen veroorzaken bij de mens. De vatbaarheid voor 

aflatoxines is het grootst bij jonge kinderen, maar er zijn verschillen tussen rassen, binnen rassen en 

tussen de geslachten. De toxiciteit van aflatoxines is ook afhankelijk van de voedingstoestand en de 

weg die de aflatoxines volgen in het lichaam. Onderstaande figuur (Fig. 5) geeft een samenvatting van 

de verschillende wegen die aflatoxines kunnen volgen in het lichaam van zoogdieren (o.a. de mens) 

(Williams et al., 2004) 

 
Fig. 5: De paden en de gevolgen van aflatoxines in het  metabolisme. Gehydroxyleerde metabolieten 

zijn o.a. AFM1 en glutathion-conjugaten (thiolgroep) (Williams et al., 2004). 

 

2.1 Acute aflatoxicose 
Aflatoxines waren de eerste mycotoxines die werden aanzien als potentieel risicovol voor de 

gezondheid, nadat in de jaren ‘60 ongeveer 100 000 kalkoenen stierven aan acute levernecrose na 

opname van aardnoten die geïnfecteerd waren met A. flavus. Deze aandoening werd toen Turkey X 

Disease genoemd (Awad et al., 2012; Bakirdere et al., 2012).  
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Acute aflatoxicose, zowel bij mens als dier, wordt uitsluitend gezien bij massale opname van 

aflatoxines (Croubels en De Backer, 2011). Dit komt in onze streken zelden of nooit meer voor, maar 

in ontwikkelingslanden daarentegen wel, voornamelijk in geval van overstromingen, hongersnood of 

oorlog. In India, Maleisië en Kenia bijvoorbeeld zijn gevallen beschreven van acute leverinsufficiëntie 

bij mensen na aflatoxine opname (Bryden, 2007). In Fig. 6 is weergegeven welke factoren meespelen 

in het al dan niet ontstaan van een mycotoxicose in het algemeen. 

 

GENETIC FACTORS PHYSIOLOGICAL FACTORS ENVIRONMENTAL FACTORS 
Ethnicity Age Climatic conditions 

 Hormonal Status Pollution & chemicals 
 Nutrition Housing 
 Intestinal microflora Socio-economic 
 Infection & parasitism  
   
   
  

 
     Absorption 
     Distribution 
     Biotransformation 
     Excretion 

   
   
   
 Biochemical defect  
   
 Functional defect  
   
 Microscopic anatomical defect  
   

Microscopic (grossly visible) defect 
 

Death 
 

Fig. 6: Een vereenvoudigde voorstelling van factoren die het ontstaan en verloop van een 
mycotoxicose kunnen beïnvloeden (Bryden, 2007). 

 

De symptomen van een acute aflatoxicose zijn onder andere haemorrhagische necrose van de lever, 

galgangproliferatie, oedeem en lethargie (Williams et al., 2004). In de acute fase varieert de mortaliteit 

van 10 tot 60%. Na 1 jaar vertonen overlevende patiënten geen icterus meer en de meeste van hen 

zijn volledig genezen (Peraica et al., 1999). Volwassen mensen hebben normaal een hoge 

tolerantiegraad voor aflatoxines, en in de gevallen van acute aflatoxicosen zijn het gewoonlijk kinderen 

die eraan sterven (Williams et al., 2004). 

2.2 Chronische aflatoxicose 
AFM1 is de gehydroxyleerde metaboliet van AFB1 en kan worden teruggevonden in bloed, urine en 

moedermelk. De belangrijkste manier waardoor mensen worden blootgesteld aan aflatoxines is via 

voeding. Melkproducten behoren tot de belangrijkste voedingsmiddelen die gecontamineerd zijn met 

aflatoxines. Zo wordt een positieve correlatie gevonden tussen het voorkomen van AFM1 in de urine 

en opname van AFB1 via de voeding. Personen met een hoger dan gemiddelde opname van melk en 

zuivelproducten vertonen ook hogere concentraties van AFM1 in hun urine (Redzwan et al., 2012).  

MYCOTOXIN 
METABOLISM 

TOXICITY 
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Aflatoxine blootstelling kan worden gemeten door het bepalen van aflatoxine-albumine complexen in 

het bloed. Aflatoxine bindt covalent aan albumine, en dit complex wordt gebruikt als biomerker voor de 

evaluatie van aflatoxine blootstelling op lange termijn. AFM1 concentraties in urinestalen geven een 

idee over de blootstelling in de voorbije 24 uur (Williams et al., 2004; Bakirdere et al., 2012). 

Chronische blootstelling aan aflatoxines kan een invloed hebben op onderstaande factoren: 

 

2.2.1 Groei en ontwikkeling 
Bij een onderzoek, uitgevoerd door El-Tras et al. in 2011, naar de blootstelling van zuigelingen aan 

AFM1 na gebruik van melkpoeder of moedermelk, blijkt dat bij consumptie van moedermelk de 

dagelijkse blootstelling aan AFM1 significant hoger ligt dan bij gebruik van melkpoeder (Tabel 3). Er 

blijkt ook een significante correlatie te zijn tussen de consumptie van rauwe melk door de moeders en 

de aanwezigheid van AFM1 in hun moedermelk. Het risico op blootstelling aan AFM1 bij zuigelingen is 

dus groter wanneer ze borstvoeding krijgen dan wanneer ze melk op basis van melkpoeder 

consumeren. Bovendien is het vermogen van zuigelingen om kankerverwekkende stoffen te 

biotransformeren trager dan bij volwassenen, waardoor de blootstelling van de weefsels aan de 

toxines nog verlengd wordt. De lage AFM1 concentraties in melkpoeder kan worden verklaard door de 

strenge controlemaatregelen waaraan dieren die melk produceren onderworpen zijn en door de strikte 

regulering gedurende de productie ervan (El-Tras et al., 2011; Galvano et al., 1996). Hoewel 

moedermelk immunologisch en nutritioneel gezien veel nuttige componenten bevat, kan ze bijgevolg 

ook nadelige contaminanten bevatten die gerelateerd zijn aan het dieet van de moeder (El-Tras et al., 

2011). 

In ontwikkelingslanden zijn de meeste mensen chronisch blootgesteld aan hoge concentraties 

mycotoxines waardoor de concentratie van deze componenten in moedermelk hoog is. Kinderen in 

deze landen krijgen daarbij vaak borstvoeding tot de leeftijd van 1 of 2 jaar (of langer). Aangezien 

deze kinderen vaak nog met andere problemen geconfronteerd worden die afbreuk doen aan hun 

gezondheid, zoals voedseltekorten, malaria, diarree en proteïnetekorten, zijn ze nog vatbaarder voor 

de schadelijke effecten van AFM1 (Ghiasian en Maghsood, 2012). 

 

Tabel 3: Gemiddelde blootstelling van zuigelingen aan AFM1 bij consumptie van melkpoeder (IFMP, 
Infant Formula Milk Powder) of moedermelk (MBM, Maternal Breast Milk) (El-Tras et al., 2011) 

Milk type Average AFM1 
(ng/l) 

Average milk 
intake (l/day) 

Average infant exposure to AFM1____ 

   ng/day ng/6 months 
IFMP 9.796 0.834 8.170 1495.085 
MBM 74.413 0.708 52.684 9641.245 
  

Shouman et al. hebben dan weer tijdens een studie in 2012 aangetoond dat kinderen die geen 

borstvoeding krijgen siginificant hogere AFB1 serum concentraties vertoonden dan kinderen die wel 

borstvoeding krijgen. Men maakt hier de veronderstelling dat de verhoogde aflatoxine concentraties bij 

kinderen die geen borstvoeding krijgen wordt veroorzaakt door het mogelijke effect van moedermelk 

op de intestinale absorptie van aflatoxine of de metabolisatie ervan naar de reactieve metabolieten. 

Het mechanisme waardoor groeistoornissen kunnen ontstaan is niet gekend. Het is mogelijk dat door 
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aflatoxines er een gestoorde RNA synthese ontstaat, waardoor de aanmaak van eiwitten in het 

gedrang komt. Een andere mogelijke oorzaak is dat aflatoxines een verstoorde intestinale absorptie 

van nutriënten veroorzaken. De auteurs wijzen er op dat deze hypothese nog niet werd ondersteund 

door experimentele data.  

In deze studie is wel aangetoond dat er een positieve correlatie is tussen de aanwezigheid van AFB1 

bij moeder en kind (Fig. 7). Er kon ook worden aangetoond dat AFB1 positieve kinderen significant 

kleiner waren dan AFB1 negatieve kinderen. Het gewicht van AFB1 positieve kinderen lag ook wat 

lager, maar dit verschil was niet significant (Fig. 8) (Shouman et al., 2012) 

 
Fig. 7: Correlatie tussen de aflatoxine B1 concentratie bij moeder en kind 

 
Fig. 8: Groei (HAZ) en gewicht (WAZ) metingen bij aflatoxine positieve en negatieve patiënten 

 

Gong et al. (2002) hebben een cross-sectionele epidemiologische studie uitgevoerd in West- Afrika 

naar de aflatoxine blootstelling bij kinderen tussen 9 maanden en 5 jaar en hun groei, ontwikkeling en 

grootte vergeleken met die van een World Health Organisation (WHO) referentiepopulatie. Uit deze 

studie blijkt een sterke associatie te bestaan tussen blootstelling aan aflatoxine aan de ene kant en 

zowel dwerggroei als ondergewicht aan de andere kant. Beide aandoeningen geven aan dat de 

kinderen enerzijds zijn blootgesteld aan significante ondervoeding en anderzijds aan aflatoxine 

blootstelling zowel in utero als na de geboorte. Aflatoxines passeren namelijk gemakkelijk door de 
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placentabarrière door hun lipofiele structuur (Bakirdere et al., 2012). Hsieh en Hsieh (1993) hebben 

DNA van AFB1 aangetoond in navelstrengbloed en humane placenta’s. De kinderen werden ook 

blootgesteld aan andere infectieuze aandoeningen, en het is aannemelijk dat zowel de blootstelling 

aan ziektes als de blootstelling aan aflatoxines significant de groei en ontwikkeling negatief 

beïnvloeden. 

Er zijn ook verschillende studies gedaan bij dieren, die hebben aangetoond dat één van de eerste 

effecten van mycotoxine inname een verminderde voederopname en groei is (Bryden 2007). 

2.2.2 Immunosuppressie 
In de praktijk is het vaak zo dat het effect op de immuniteit moeilijk te herkennen is omdat tekenen van 

ziekte eerder geassocieerd worden met infectie dan met het mycotoxine dat er de onderliggende 

oorzaak van vormt (Bryden, 2007). De meeste informatie die men heeft is afkomstig van opgezette 

dierproef modellen of van boerderijdieren. Bij mensen is de blootstelling aan mycotoxines meer 

variabel dan in deze studies, door de hoge mate aan variatie in contaminatie van het voedsel. 

Bepaalde publicaties hebben toch aangetoond dat de resultaten bij dieren in grote lijnen kunnen 

worden geëxtrapoleerd naar mensen. De drempelwaarde voor immunosuppressie bij mensen is niet 

gekend (Williams et al., 2004). 

2.2.2.1 Invloed op fagocyten en lymfocyten 

Uit een onderzoek van Bianco et al. in 2012 naar de modulatie van de macrofaag activiteit onder 

invloed van AFB1, AFB2, AFM1 en AFM2 blijkt dat deze aflatoxines een gering effect hebben op de 

celproliferatie maar wel significant de immuniteit compromitteren. Deze studie toonde in de eerste 

plaats de mogelijkheid aan van AFM1 en AFM2 om de macrofaag activiteit te wijzigen, maar 

daarnaast toonde ze ook aan dat de gelijktijdige aanwezigheid van verschillende aflatoxines (zowel 

AFB1, AFB2, AFM1 en AFM2) zorgt voor een verminderde vrijstelling van stikstofoxide (NO) door 

macrofagen, waardoor de immuunrespons tegenover tumorcellen in het gedrang komt, en hierbij de 

levensduur van blootgestelde individuen daalt (Bianco et al., 2012). 

AFB1 vermindert de fagocytotische activiteit van macrofagen, de intracellulaire afdoding van 

bijvoorbeeld bacteriën en er is eveneens een verminderde productie van vrije radicalen. Cytolyse door 

natural killer cellen wordt eveneens gecompromitteerd (Ghosh et al., 1991).  

AFB1 heeft ook een effect op de lymfocyten, in het bijzonder de geactiveerde circulerende lymfocyten, 

en onderdrukt de lymfoblastogenese ter hoogte van het rode beenmerg. Type IV 

overgevoeligheidsreactie, dit is uitgestelde contactovergevoeligheid, en de graft versus host reacties 

(in geval van transplantatie) worden eveneens in het gedrang gebracht (Meissonnier et al., 2008). 

2.2.2.2 Invloed op antistoffen 

Turner et al. hebben in 2003 een onderzoek gevoerd naar de antistoffen respons bij kinderen uit 

Gambia die blootgesteld werden aan aflatoxines. Ze hebben vastgesteld dat bij deze populatie het 

secretorisch immunoglobuline A (sIgA) gehalte in het speeksel significant gedaald was. De rol van 

sIgA is het binden aan bacteriële en virale oppervlakte antigenen, en het vormt een deel van de 

mucosa-barrière in speeksel, moedermelk, tranen en de mucosa van de luchtwegen, het 

spijsverteringsstelsel en het urogenitaalstelsel. Een daling van sIgA zorgt onder andere voor een 
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gedaalde intestinale barrière tegenover bacteriën. Aanwezigheid van andere types van mycotoxines, 

zoals ochratoxines en fumonisines, kunnen samen met aflatoxines voor een synergistisch negatief 

effect zorgen op het immuunsysteem (Turner et al., 2003; Bakirdere et al., 2012). 

2.2.3 Carcinogeen: hepatocellulair carcinoma 

2.2.3.1 Definitie en wettelijke bepalingen 

AFB1 is ingedeeld in groep 1 volgens de IARC classificatie (International Agency for Research on 

Cancer). Dit betekent dat AFB1 carcinogeen is voor mensen (IARC, 2012). AFM1 is ingedeeld in 

groep 2B in deze classificate, wat wil zeggen dat AFM1 mogelijk carcinogeen is voor mensen. Er is 

voldoende bewijs in experimentele dierstudies, maar nog niet bij mensen. Men moet wel in 

overweging nemen dat zuigelingen meer worden blootgesteld aan dit risico omdat melk het 

belangrijkste bestanddeel van hun dieet vormt. Men heeft ook vastgesteld dat jonge dieren meer 

vatbaar zijn voor AFB1 (en dus waarschijnlijk ook voor AFM1) dan volwassenen (Prandini et al., 

2009). 

Meer specifiek wordt de link gelegd met het ontstaan van leverkanker, namelijk hepatocellulair 

carcinoma (HCC) (Redzwan et al., 2012). AFB1 wordt als een erg potent hepatocarcinogeen 

beschouwd, en is in de literatuur uitvoerig onderzocht. Het meest bedreigende aspect van AFB1 

contaminatie wordt nu in verband gebracht met AFM1 in melk en melkproducten (Creppy, 2002). Om 

deze reden is de aanwezigheid van aflatoxines in verhandelde grondstoffen strikt gereguleerd. Voor 

melk (rauwe melk, warmtebehandelde melk en melk voor producten op basis van melk) zijn de 

maximumgehaltes in de Europese Unie vastgelegd op 0.050 µg AFM1/kg. Wanneer het voedsel of 

melk betreft die bestemd is voor zuigelingen zijn de normen zelfs nog strenger, namelijk 0.025 µg/kg. 

De veilig toegestane dagelijkse hoeveelheid, ofwel Tolerable Daily Intake (TDI) bedraagt 1 ng per 

kilogram lichaamsgewicht (Verordening nr. 1881/2006 van de Europese Commissie van 19 december 

2006 tot vaststelling van de maximumgehalten aan bepaalde verontreinigingen in levensmiddelen). De 

maximumgehaltes in veevoeder bedragen 20 µg/kg voor niet-lacterend rundvee en 5 µg/kg voor 

lacterende dieren (Richtlijn 2002/32/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 mei 2002 

inzake ongewenste stoffen in diervoeding). 

2.2.3.2 Voorkomen en predisponerende factoren 

HCC is de derde belangrijkste oorzaak van sterfte aan kanker wereldwijd, met een prevalentie die 16 

tot 32 keer hoger is in ontwikkelingslanden. Aflatoxine heeft wereldwijd jaarlijks een mogelijke 

oorzakelijke rol in het voorkomen van HCC in 4.6 tot 28.2% van de gevallen. Deze grote range komt 

door de onzekerheid en variabiliteit in de verschillende data over kankerverwekkende factoren, zoals 

het voorkomen van hepatitis B virus (HBV), de blootstelling aan aflatoxine en andere risicofactoren in 

de verschillende werelddelen. De meeste nieuwe gevallen vindt men terug in het deel van Afrika 

onder de Sahara, Zuidoost-Azië en China. In deze regio’s is er naast een hoge prevalentie van HBV 

(zie verder) ook weinig controle op het voorkomen van aflatoxines in voedsel (zie ook Fig. 7.) (Liu en 

Wu, 2010).  
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Fig. 9: Verdeling van HCC gevallen die toe te schrijven zijn aan aflatoxine blootstelling in de 

verschillende werelddelen (Liu en Wu, 2010). 

 

HCC komt het meest voor bij individuen die blootgesteld zijn aan chronische aflatoxine blootstelling en 

met een chronische HBV infectie (Wild en Gong, 2010). In ontwikkelingslanden is dikwijls tot 20% van 

de bevolking besmet met het HBV en het hepatitis C virus (HCV). Men heeft een sterk verband 

aangetoond tussen aflatoxine intoxicatie en HBV. Het risico op HCC bij individuen die blootgesteld zijn 

aan chronische HBV infectie én aflatoxines is tot 30 keer groter dan bij individuen enkel blootgesteld 

aan aflatoxines (Groopman et al., 2008). Het verband tussen aflatoxines en HCV-geïnduceerde 

leverkanker is niet zo duidelijk bewezen als bij HBV infecties (Liu en Wu, 2010). Andere belangrijke 

oorzakelijke factoren die een rol spelen bij de ontwikkeling van HCC zijn de genetische kenmerken 

van het virus, alcoholgebruik, leeftijd en geslacht (Kirk et al., 2006). 

Uit een onderzoek van Sun et al. in 1999 naar het verhoogd risico op HCC bij mannen met HBV- 

antigenen samen met chronische hepatitis en de aanwezigheid van AFM1 in hun urine, bleek dat het 

risico op HCC ongeveer 3 keer zo hoog ligt bij mannen met aantoonbare AFM1. Gelijktijdige infectie 

met HCV verhoogt het risico op HCC bijna 6 keer. Deze studie toont dus aan dat blootstelling aan 

AFM1 bijdraagt aan het risico op HCC bij mannen met chronische HBV-infectie (Sun et al., 1999). 

2.2.3.3 Mechanisme 

Het verhoogd risico op leverkanker wordt veroorzaakt door deletiemutaties in het p53 

tumorsuppressiegen en door activatie van dominante oncogenen (Williams et al., 2004). De functie 

van p53 is om de cel te beschermen tegen oxidatieve stress. Daarnaast reguleert p53, afhankelijk van 

de mate waarin het DNA beschadigd is, ofwel de transcriptie van beschermende antioxidanten, ofwel 

de activatie van genen die bijdragen aan apoptose van de cel (als het DNA teveel beschadigd is). De 

epoxides van AFB1 en AFM1, dit zijn de actieve metabolieten gevormd door vnl. hepatische fase I 

biotransformatiereacties m.b.v. cytochroom P450 enzymes, reageren vooral met guanine in het DNA, 

waardoor er mutaties ontstaan. Men heeft aangetoond dat een mutatie op codon 249 in het gen dat 

codeert voor p53 het meest bijdraagt aan de replicatie van beschadigd DNA en tumorprogressie. De 

mutatie op codon 249 bevindt zich ter hoogte van het 3e nucleotidepaar, namelijk van AGG (adenine-

guanine-guanine) naar AGT (adenine-guanine-thymine) (Oyagbemi et al., 2010). Men heeft kunnen 
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aantonen dat meer dan 50% procent van de HCC’s deze mutatie bevatten (Wild en Montesano, 

2009).  

Verschillende studies suggereren dat er een duidelijke interactie is tussen aflatoxines en HBV- 

infecties op het voorkomen van HCC. Niettemin is het onderliggende mechanisme van deze interactie 

nog niet volledig opgehelderd (Wild en Montesano, 2009). 

2.2.3.4 Preventie en behandeling 

Vaccinatie tegen HBV is erg belangrijk om wereldwijd het voorkomen van HCC te verminderen. 

Daarnaast zijn maatregelen om aflatoxines in melk en voedingsproducten te reduceren eveneens van 

cruciaal belang (zie 1.3).  

Oltipraz, een dithiolthione, blokkeert de vorming van de AFB1-8,9-epoxide en AFM1 (gehydroxyleerde 

metaboliet van AFB1), en dit is zowel bij mensen, runderen als ratten aangetoond. Het mechanisme 

van deze molecule is enerzijds gebaseerd op de inhibitie van specifieke cytochroom P450 enzymes 

(CYP-enzymes) die zorgen voor de vorming van de toxische aflatoxine metabolieten, en anderzijds op 

de inductie van glutathione-S-transferase (GST), dit is het belangrijkste detoxificatie enzyme van 

aflatoxines in het lichaam (Kuilman et al., 2000; Creppy, 2002).  

Voor bepaalde antioxidanten in voedingsmiddelen, zoals sulforafaan in o.a. broccoli, heeft men 

kunnen aantonen dat ze de GST vorming bevorderen. Sulforafaan kan dit wel in ratten, maar bij 

mensen lijkt de werking ervan op GST beperkt. In humane hepatocyten is het beschermende effect 

van sulforafaan eerder gebaseerd op een remmende werking van CYP3A4 (het voornaamste 

cytochroom P450 isoenzyme betrokken bij de vorming van de epoxiden). Ook het eten van groenten 

uit de schermbloemenfamilie inhibeert de activiteit van CYP1A2 (een bepaald cytochroom P450), 

waardoor er minder toxische metabolieten van AFB ontstaan (Gross-Steinmeyer en Eaton, 2012).  
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BESPREKING 
 

Begin maart van dit jaar (2013) kopten de kranten over gecontamineerde maïs met aflatoxines 

afkomstig uit Roemenië dat tot veevoeder was verwerkt en vervolgens in Nederland en Duitsland was 

terechtgekomen. In Nederland werd AFM1 ook aangetoond in de melk waardoor twee 

melkveebedrijven tijdelijk moesten sluiten. Via het Europees waarschuwingssysteem, namelijk het 

RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) werd een paar dagen later duidelijk dat een deel van 

de maïs, ongeveer 53 000 kg ook in ons land terecht gekomen was. Het FAVV, dit is het Federaal 

Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, kon het grootste deel blokkeren. Een ander deel 

was reeds verwerkt tot veevoeder. Er werden meteen passende maatregelen genomen: op de 

melkveebedrijven die het besmette voeder kregen werden melkstalen genomen, en ook het voeder 

zelf werd gecontroleerd. Uiteindelijk bleken alle stalen conform de Europese wetgeving. 

 

Uit dit incident blijkt dat er in Europa erg streng gecontroleerd wordt, en dat erop wordt toegezien dat 

de concentraties van mycotoxines in het algemeen, en aflatoxines in het bijzonder (dit is de 

voornaamste groep van mycotoxines met betrekking op de melk) binnen de wettelijk vastgelegde 

normen blijven. Zowel het FAVV, de mengvoederbedrijven en de melksector voeren regelmatig 

controles uit op grondstoffen, veevoeders en melk voor de aanwezigheid van mycotoxines 

(Persbericht FAVV van 4 maart 2013).  

 

Hier in Europa hebben we met andere woorden weinig te vrezen, en kunnen we met een gerust hart 

ons dagelijks glaasje melk drinken. In ontwikkelingslanden daarentegen is het probleem van 

aflatoxines veel groter. De veelal hoge temperaturen zijn ideaal voor schimmelgroei en 

toxineproductie. Er is amper controle, en dit alles, samen met de gebrekkige hygiëne, de 

aanwezigheid van andere chronische ziekten zoals hepatitis B en C en de beperkte toegang tot 

gepaste medische verzorging, heeft nefaste gevolgen op de volksgezondheid in deze landen.  

 

Er moet worden opgemerkt dat in de literatuur veel te vinden is over aflatoxine B1, het belangrijkste en 

meest gevaarlijke aflatoxine. Over aflatoxine M1, dat in de melk terug te vinden is, wordt vermeld dat 

de toxiciteit vergelijkbaar is met AFB1 maar dat het iets minder kankerverwekkend is. Er is echter 

nood aan specifiek en duidelijk onderzoek naar de effecten van alleen AFM1 op de gezondheid. De 

informatie die er is, is soms tegenstrijdig. Over de opname van AFB1 door moeders, de excretie van 

AFM1 in de moedermelk en het effect hiervan op zuigelingen is de literatuur verdeeld. Het zou dus 

interessant zijn moest hier meer onderzoek naar gebeuren.  

 

Een ander aandachtspunt is het volgende. Onderzoek naar de excretie in de melk van verschillende 

diergeneesmiddelen heeft aangetoond dat er een significant verschil is in pensmetabolisme en 

overdacht naar de melk bij de verschillende herkauwers, zoals schapen, geiten en buffalo’s. In de 

literatuur is echter weinig terug te vinden over uitscheiding van mycotoxines naar de melk bij deze 

dieren. Er is dus nood aan meer informatie over pensmetabolisme en overdrachtspercentages naar de 
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melk bij deze dieren, niet alleen van aflatoxines, maar ook van andere mycotoxines gezien 

zuivelproducten van deze dieren (bijvoorbeeld geitenkaas) frequent in de handel terug te vinden zijn 

(Fink-Gremmels, 2008).  

 

Een ander interessant onderzoeksonderwerp is de invloed van mycotoxines op de pensflora, o.a. hun 

verband met het ontstaan van subacute pensverzuring, of het onderzoeken wat de invloed is van 

pensverzuring op de metabolisatie van mycotoxines in de pens.  
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