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Samenvatting 
De toepassing van gewasbeschermingsmiddelen (GBM’s) tijdens en na de teelt van Theobroma cacao 

L. kan mogelijk restanten achterlaten die tot in het verwerkte product, in dit geval de chocolade, 

worden teruggevonden. Om dit na te gaan worden in deze thesis commercieel beschikbare 

chocolades, cacaobonen en tussenstappen gedurende het proces geanalyseerd op residuen. Naast de 

residubepaling wordt ook een methodevalidatie uitgevoerd om zo gericht en waarheidsgetrouw 

mogelijk te meten: er wordt hierbij gekozen voor de introductie van een freeze-out stap om de 

mogelijke problemen met de vetrijke matrices te omzeilen. Bij de analyse van de cacaobonen wordt 

daarnaast getracht een extractietechniek op laboschaal te ontwikkelen die een zo zuiver mogelijke 

scheiding van de cacaoboter uit de cacaomassa kan bewerkstelligen. Deze scheiding wordt uitgevoerd 

door middel van centrifugatie. Dankzij deze techniek kan via spiking worden berekend wat de affiniteit 

van de werkzame stoffen is voor de vetfase, namelijk de cacaoboter. De methodevalidatie is niet 

eenzijdig: vaak variëren rendementen enorm tussen de verschillende chocolades, waardoor een 

veralgemening niet mogelijk is. Daarnaast is er, afhankelijk van de werkzame stof, ook veel variatie in 

concentraties aan residuen die worden teruggevonden tijdens de monitoring. Dit is voornamelijk te 

wijten aan de toevoegingen van aroma’s, vruchten of noten aan de chocolades: deze toevoegingen 

kunnen namelijk zelf een opslag aan residuen vormen. Er zijn echter geen sterke bewijzen voor de 

verhoogde aanwezigheid van bepaalde werkzame stoffen ten gevolge van toevoegingen aan de 

chocolades. Wel kan worden geconcludeerd dat een biologisch label geen garantie geeft op de 

verlaging of afwezigheid van bepaalde concentraties aan GBM-residuen. Hetzelfde geldt voor de 

biologische cacaobonen die zijn onderworpen aan analyse. De werkzame stoffen die algemeen 

worden teruggevonden in de chocolades zijn endosulfan (α), pyrimethanil, metalaxyl en cypermetrine. 

De risicoanalyse toont aan dat er geen risico aanwezig is bij de consumptie van chocolades. De 

bepaling van de massabalans geeft als resultaat dat de meeste onderzochte (gespikete) werkzame 

stoffen een significante affiniteit hebben voor de vetfase. Slechts voor enkele werkzame stoffen is dit 

niet het geval. Deze laatste middelen zijn tevens meer geneigd om hogere rendementen te geven 

wanneer minder cacaobestanddelen aanwezig zijn in de chocolades. Het omgekeerde geldt voor de 

middelen met een affiniteit voor de vetfase. Gedurende het proces kan niet worden gespiked, dus 

wordt gewerkt met de residuen die reeds in de stalen, genomen tijdens de verschillende stappen van 

het proces, aanwezig zijn. Hier wordt bekomen dat metalaxyl consistent aanwezig blijft gedurende het 

proces: er is hier namelijk geen sprake van een daling of stijging van de concentratie van de GBM-

residuen. Pyrimethanil-residuen ondergaan wél een sterke daling tot onder de LOD vanaf het droog 

concheren en profonofos-residuen dalen licht tijdens het nat concheren. Mogelijk leiden de 

omstandigheden tijdens deze stappen tot een degradatie van de GBM-residuen. Zowel metalaxyl, 

profenofos als pyrimethanil zijn in de hoogste concentratie aanwezig in de cacaoboter (ten opzichte 

van de cacaomassa), profenofos is ook in hoge concentratie aanwezig in de cacaomassa. Algemeen 

wordt geconcludeerd dat metalaxyl-residuen moeilijk te verwijderen zijn gedurende het proces en in 

hogere concentraties aanwezig zijn in producten die een hoger cacaobotergehalte bevatten. 

Pyrimethanil kan mogelijk wel worden verwijderd uit het proces, maar dit is niet zichtbaar bij de 

resultaten van de monitoring van GBM-residuen in de chocolades: hier worden regelmatig 

concentraties boven de LOQ teruggevonden. Het omgekeerde geldt voor profenofos: geen enkel 

chocoladestaal bevat dit middel in een concentratie boven de LOD. De residuen zijn dus zeer 

afhankelijk van de oorsprong en geschiedenis van de bonen, en automatisch dus ook gelinkt aan het 

GMB-gebruik in het land van de teelt. 
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Inleiding 
De laatste jaren hangt er een negatief beeld rond het gebruik van talloze gewasbeschermingsmiddelen 

in de landbouw. Mede dankzij negatieve effecten op de omgeving en op de mens worden steeds meer 

schadelijke middelen van de markt verbannen en worden alternatieven gezocht, onder andere in de 

biologische landbouw. Vooral het gebruik van neonicotinoïden is zeer omstreden en slechts recentelijk 

zijn banden gelegd aan het gebruik van deze bijentoxische middelen. Dat het proces, dat start met het 

observeren van negatieve effecten en eindigt met de aanpak van de oorzaak ervan, veel tijd in beslag 

neemt, weet men wel zeker: reeds in 1994 zagen Franse imkers hun diertjes massaal voor de bijl gaan. 

Eén van de uitspraken van toxicoloog Henk Tennekes, die jarenlang onderzoek deed naar dieldrin luidt 

als volgt: “Ook is het niet omdat je vandaag met het gebruik ervan stopt, dat de reeds aangerichte 

schade daarmee gekeerd is: je bent die stoffen met andere woorden niet zo snel kwijt en ze spoelen 

makkelijk in het grond- en oppervlaktewater. Het is ook de loskoppeling tussen de ‘veilige’ dosis hier en 

nu en de werking op langere termijn die mee een antwoord biedt op de hamvraag waarom we zo 

talmen” ––“Gelukkig zijn er sinds het begin van deze eeuw een pak regels, conventies en verdragen 

gesloten: er wordt dus wel gedweild.” Uitspraken als deze over de gewasbeschermingsmiddelen doen 

vaak vergeten dat niet alleen de gewasbeschermingsindustrie bijdraagt tot de achteruitgang van de 

insecten en vogels, ook bebouwing, energieproductie en luchtvervuiling dragen hun steentje bij.  

 

Ondanks de goede inspanningen om ‘groener’ te produceren is het echter nog steeds niet mogelijk 

om GBM’s volledig uit de omloop te halen: vaak zijn chemisch geproduceerde middelen de enige 

oplossing tegen hardnekkige ziektes en plagen. Vooral in ontwikkelingslanden zijn alternatieven vaak 

te duur en heeft de introductie naar duurzamere bestrijding veel meer tijd nodig. GBM’s zijn daarnaast 

vooral ‘geboomd’ na de oorlog: van alles kwam er meer. Dit nieuwe hoofdstuk in de geschiedenis 

zorgde voor welvaart en de bevolking kon zich uitbreiden, maar om deze enorme bevolking te kunnen 

blijven onderhouden, is het niet vanzelfsprekend om het roer zomaar om te gooien. GBM’s zijn nu 

eenmaal dé motor bij uitstek om makkelijk grote teelt-opbrengsten te realiseren. Om deze te 

vervangen door ‘betere’ alternatieven is veel tijd, energie en onderzoek nodig. Om de veiligheid van 

de consumenten te waarborgen zorgen verschillende instanties, waaronder het FAVV, gezamenlijk 

voor een goede regulering omtrent het gebruik van GBM’s. Terugkoppelend naar chocolade is het is 

onwaarschijnlijk dat consumenten worden blootgesteld aan bepaalde risico’s tijdens de consumptie. 

Een factor die wel bezorgdheid zaait is de cumulatieve en chronische inname van verschillende zeer 

lage dosissen: een consument wordt namelijk niet alleen blootgesteld aan lage residuen tijdens de 

consumptie van chocolade, maar ook bij de inname van andere voedingsmiddelen. Zelfs indien geen 

consumptie plaatsvindt, is het nog steeds mogelijk om blootgesteld te zijn aan schadelijke stoffen, 

bijvoorbeeld via inademing of de huid. Daarom is het van belang dat niet te onstuimig wordt 

omgesprongen met de toepassing van GMB’s of andere schadelijke stoffen. Daarnaast is er ook 

aandacht voor de positie van de gebruiker van de gewasbeschermingsmiddelen, die aan de grootste 

concentraties werkzame stoffen wordt blootgesteld. 

 

In deze thesis worden de werkzame stoffen die achterblijven in chocolades en cacaobonen onder de 

loep genomen. Daarnaast wordt ook naar het proces gekeken en gezocht of het mogelijk is om een 

reductie in residuen te bekomen. Er wordt bepaald of de inname van residuen van 

gewasbeschermingsmiddelen via chocolade op zich risico’s inhoudt voor de gezondheid van de 

consument. In de literatuurstudie worden een aantal zaken in de spotlights gezet die een meerwaarde 

betekenen om de rest van het werk goed te kunnen begrijpen. 
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1. Literatuurstudie 

1.1 Oriëntatie van de cacaoteelt 

De cacaoboom (Theobroma cacao L.) neemt een globale oppervlakte in van ongeveer 10 miljoen 

hectare en de teelt zorgde voor een productie van ongeveer 4.45 miljoen in 2014 (Vanhove, 2016). 

Lokaal kunnen de variëteiten echter verschillen. In dit onderdeel worden de geteelde variëteiten en 

het geografisch voorkomen van bepaalde ziektes en plagen besproken.   

 

1.1.1 Origine van de verschillende variëteiten 

1.1.1.1 Forastero 

Deze cacaoboomvariëteit komt voor in Zuid-Amerika en is vooral gelokaliseerd in het bovenste 

Amazonegebied (zie Figuur 1 (A)) en het onderste Amazonegebied (zie Figuur 1 (B)). De ‘bovenste’ 

amazone is het centrum van oorsprong en leidt daardoor tot grote diversiteiten, in tegenstelling tot de 

‘onderste’ amazone, waar de variëteiten een meer uniforme diversiteit hebben. De Forastero is veruit 

de belangrijkste in de productie van cacaobonen en kenmerkt zich met een dikke vruchtwand, 

waardoor deze relatief goed bestand is tegen ziektes en plagen (Vanhove, 2016). De peulen zijn groot 

en rond en bevatten ondiepe groeven. Varianten omvatten onder andere CCN-51, een door de mens 

gecreëerde hybride die is gekweekt voor een maximale opbrengst en ziektebestendigheid. Het is 

echter een bron van controverse in Ecuador en elders in Zuid-Amerika, waar de inheemse 

cacaosoorten er stelselmatig worden door vervangen (Ramsey, 2016).  

1.1.1.2 Criollo 

Criollo komt vooral voor in Mexico, Centraal Amerika, Colombia en Venezuela. Deze variëteit wordt 

vooral gebruikt voor de productie van delicatessen en wordt dus minder intensief geteeld. De 

vruchtwand is dunner, waardoor sneller ziektes en plagen kunnen uitbreken. Dit heeft wellicht een 

invloed op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en dus mogelijk ook op de aanwezigheid 

ervan in de chocolade (Vanhove, 2016). De smaak is erg verfijnd: er is minder aanwezigheid van 

bittere stoffen en het aroma is meer uitgesproken (Afoakwa, 2016). De peulen zijn lang en smal met 

een wrattige textuur. Varianten omvatten onder andere Porcelana, die bekend staat om zijn verfijnde 

fruitsmaak en opvallende verschijning. Hij dankt zijn naam aan de lichtgekleurde peulen met beige 

porseleinachtige bonen (Ramsey, 2016).  

 

Figuur 1: Het Amazonegebied in Zuid-
Amerika. A: bovenste Amazonegebied, B: 
onderste Amazonegebied. 
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1.1.1.3 Trinitario 

Deze variëteit is waarschijnlijk een kruising tussen de Forastero en de Criollo en wordt voornamelijk 

teruggevonden in dezelfde gebieden als de Criollo-variëteit (Vanhove, 2016). 

 

1.1.1.4 Nacional 

De Nacional heeft een verfijnde smaak en wordt voornamelijk in Ecuador geteeld (Afoakwa, 2016). 

 

1.1.2 Verschillende productielanden  

Het voornaamste productieland is Ivoorkust, dat ongeveer een derde van de wereldproductie in 

handen heeft. Dit land wordt gevolgd door Ghana (± 19%) en Indonesië (± 16%). De 10 meest 

producerende landen uit Tabel 1 zijn verantwoordelijk voor meer dan 90% van de globale 

cacaoproductie.  

 
Tabel 1: De 10 meest producerende landen (op basis van jaarlijkse productiehoeveelheid) van Theobroma 

cacao L.  (FAOSTAT, 2017). 

Land Areaal (x 1000 ha)  Productie (ton) 

Ivoorkust 2748 1434077 

Ghana 1684 858720 

Indonesië 1727 728400 

Brazilië 689 273793 

Kameroen 670 269902 

Nigeria 1374 248000 

Ecuador 373 156216 

Peru 107 81651 

Dominicaanse republiek 151 69633 

Colombia 160 47732 

 

In Figuur 2 wordt een visuele representatie gegeven van de productieaandelen van de verschillende 

werelddelen. Zowel Amerika als Azië hebben een gelijkaardig aandeel maar Afrika voert met 66% de 

wereldproductie aan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          

Afrika: 
66.1%

Amerika: 
14.8%  

Azië: 
17.9%

Oceanië: 1.3%

Afrika Amerika Azië Oceanië

Figuur 2: Verdeling van de  globale cacaoboonproductie over de 
verschillende werelddelen tussen 1994 en 2014 (FAOSTAT, 2017). 
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1.1.3 Geografisch voorkomen van de voornaamste ziektes en plagen  

Wanneer de geografische verspreiding van de belangrijkste ziektes in kaart wordt gebracht (Tabel 2) 

wordt duidelijk dat er restricties bestaan op de verspreiding van de pathogenen. Dit brengt met zich 

mee dat het gebruik van bepaalde fungiciden en insecticiden mogelijk ook geografisch gebonden is. 

De belangrijkste ziektes en hun geografische verspreiding worden hier opgesomd.  

 

1.1.3.1 Black pod rot (Phytophthora pod rot)  

Black pod rot is de meest wijdverspreide ziekte en kan naast het opbrengstverlies ook permanente 

schade zoals kankers aan de boom toebrengen die uiteindelijk fataal kunnen zijn. Van alle species is P. 

megakarya de meest schadelijke. De verspreiding gaat nog steeds door in West-Afrika en de 

pathogeen komt momenteel onder andere voor in Kameroen, Ivoorkust, Equatoriaal Guinea, 

Fernando Po, Gabon, Ghana, Nigeria, Sao Tomé en Togo (Bailey & Meinhardt, 2016). Werkende 

middelen hiertegen zijn vooral op koper-gebaseerde fungiciden en metalaxyl als systemisch middel. 

 

1.1.3.2 Witches’ broom 

Wiches’ broom werd voor het eerst bestudeerd in Suriname en komt momenteel voor in Bolivia, 

Brazilië, Colombia, Ecuador, Frans-Guyana, Grenada, Guyana, Panama en Venezuela. Werkende 

middelen tegen deze ziekte zijn contactfungiciden zoals koper, chloorthalonil en systemische 

fungiciden zoals triazolen (Bailey & Meinhardt, 2016). Ook nieuwe componenten die de weerstand van 

de plant verhogen kunnen effectief zijn (ICCO, 2017).  

 

1.1.3.3 Frosty pod disease 

Frosty pod disease werd voor het eerst gerapporteerd in het noordoosten van Colombia en is met de 

teelt van cacao mee verspreid. Tegenwoordig wordt het teruggevonden in Belize, Bolivia, Colombia, 

Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru en het 

noordwesten van Venezuela. Niet alle van de 10 meest producerende landen kampen met deze ziekte: 

enkel Ecuador, Colombia en Peru. Het is opmerkelijk dat de ziekte nog niet méér globaal aanwezig is 

gezien de snelle verspreiding ervan (Bailey & Meinhardt, 2016). Het gebruik van koper als bestrijding 

tegen deze ziekte heeft een bewezen effect, maar ook systemische middelen zoals flutolanil zijn 

effectief (ICCO, 2017). 

 

1.1.3.4 Vascular streak dieback 

Vascular streak dieback komt vooral voor in Zuid- en Zuidoost Azië en Papua-Nieuw-Guinea (Bailey & 

Meinhardt, 2016). Het gebruik van fungiciden is weinig effectief, enkel het systemische fungicide 

triadimenol (triazolen) is belovend (Vanhove, 2016). 

 

1.1.3.5 Blindwantsen 

Blindwantsen zijn geografisch volgens de subspecies gespreid: Sahlbergella singularis en Distantiella 

theobroma komen voornamelijk voor in West-Afrika, Helopelis spp. komt vooral voor in Afrika en Azië 

en Manolonian spp. in Latijns-Amerika (Bateman, 2008).  
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Ziekte Huidige 

impact 

(a) 

Toekomstige 

impact (a) 

Veroorzakende agent Voornaamste geografische distributie 

Black pod *** *** Phytophthora arecae Filipijnen en Venezuela 

P. capsici Brazilië, El Salvador, Guatemala, India, 

Jamaica, Mexica, Trinidad, Venezuela 

P. citrophthora Brazilië, India, Mexico 

P. heveae Maleisië 

P. megakarya Kameroen, Fernando Po, Gabon, 

Ghana, Nigeria 

P. megasperma Venezuela 

P. nicotianae var. parasitica Cuba 

 

P. palmivora Pantropisch 

Witches’ broom *** *** Moniliophthora perniciosa Bolivia, Brazilië, Colombia, Ecuador, 

Grenada, Guyana, Panama, Peru, St. 

Vincent, Suriname, Trinidad, Tobago, 

Venezuela 

Swollen shoot ** *** Cacao swollen shoot virus Benin, Ivoorkust, Indonesië 

(Sumatra), Liberia, Maleisië (Sabah), 

Nigeria, Papoea-Nieuw-Guinea, Sierra 

Leone, Sri Lanka, Togo 

Frosty pod 

(moniliasis) 

** *** Moniliophthora rorei Belize, Colombia, Costa Rica, Ecuador, 

El Salvador, Guatemala, Honduras, 

Mexico, Nicaragua, Panama, Peru, 

Venezuela 

Vascular streak 

dieback 

** ** Oncobasidium theobromae Burma, China, Zuid-India, Indonesië, 

Maleisië, Papua nieuw Guinea, 

Filipijnen, Thailand 

Ceratocystis wilt 

(mal de machete) 

** ** Ceratocystis cacaofunesta 

 

Brazilië, Colombia, Costa Rica, 

Ecuador 

Cushion gall (green 

point) 

* * Albonectria (syns: 

Calonectria en Nectria) 

rigidiuscula (anamorfe 

vorm: Fusarium 

decemcellulare) 

Westelijk halfrond, Afrika, Sri Lanka  

Black (Rosellinia) 

root rot 

* * Rosellinia bunodes Tropisch Amerika, India, Indonesië 

(Java en Sumatra), Maleisië, Filipijnen, 

Sri Lanka 

R. paraguayensis Grenada 

R. pepo Centraal-Amerika, West -India, West-

Afrika 

 

1.2 Identificatie en bestrijding van de schadeverwekkers 

Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van preventieve acties om ziektes en plagen tegen te houden. 

Zo bestaan er een aantal reeds ingeburgerde werkwijzen zoals het gebruik van kiemvrij plantgoed, het 

gebruik van resistente rassen, het nauwkeurig opvolgen van de teelt etc. Maar ondanks deze 

Tabel 2: Overzicht van de geografische verspreiding van een aantal van de belangrijkste ziektes op Theobroma cacao L.., (a) De relatieve 
impact is als volgt: * = laag, ** = gemiddeld, *** = hoog, future impact: schatting wat de impact zou zijn indien de ziekte buiten zijn 
geografische grenzen zou treden (Ploetz, 2007). 
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inspanningen is het nog niet mogelijk om gewasbeschermingsmiddelen volledig te bannen uit de 

cacaoteelt. Het doel is in dit onderdeel de verschillende ziektes en plagen te identificeren en hieraan 

het GBM-gebruik te linken. Ook de toepassingswijze en degradatie door de omgeving worden 

behandeld.  

 

1.2.1 Identificatie van de voorkomende ziektes en plagen 

1.2.1.1 Black pod disease  

Verscheidene ziektes en plagen teisteren al geruime tijd de cacaoproductie, met als voornaamste 

ziekte de black pod disease: een schimmelziekte waarbij zwarte necrotische vlekken verschijnen aan 

de oppervlakte van de cacaovrucht en de bonen worden aangetast (Figuur 3 en Figuur 4). Deze ziekte 

zorgt voor een verlies van 30% van de cacaoproductie, vooral in jaren waarbij veel neerslag valt. De 

ziekte wordt voornamelijk veroorzaakt door 3 fungi: Phytophthora palmivora, P. megakarya 

(voornamelijk in West-Afrika) en P. capsici. De sporen worden door de wind, insecten of besmette 

materialen verspreid. De bodem is een potentieel groot reservoir voor de veroorzakers van de black 

pod disease, aangezien de overlevingsstructuren (chlamydosporen) ontkiemen in vochtige condities; 

een vochtige bodem is dus ideaal (Vanhove, 2016; Wood & Lass, 2008).  

 

1.2.1.2 Witches’ broom disease 

Ook een belangrijke schimmelziekte in de cacaoteelt is de witches’ broom disease (Figuur 5). Hierbij 

groeien de takken zeer snel waarbij ze de vorm aannemen van heksenbezems die geen vruchten 

Figuur 4: Vruchten aangetast door Phytophthora 
spp. (Wood & Lass, 2008). 

Figuur 5: Witches broom disease, (Wood & 
Lass, 2008). 

Figuur 3: Een aangetaste cacaovrucht door 
Phytophthora Palmivora. De beschimmelde bonen 
zijn duidelijk te zien (Vanegtern, Rogers, & Nelson, 
2015). 
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dragen. De cacaovruchten krijgen een gestoorde groei en er vormen groene vlekken op het oppervlak. 

De ziekte wordt veroorzaakt door de schimmel Monililophthora perniciosa (Basidiomycota) en vormt 

een groot probleem in Brazilië, waar de productie met 70% kan worden gereduceerd (Vanhove, 2016). 

Deze pathogeen kan echter verscheidene ziektebeelden veroorzaken (Bateman, 2008).  

 

1.2.1.3 Cocoa swollen shoot virus 

Deze zeer belangrijke virusinfectie wordt door de wolluis verspreid en veroorzaakt verdikking van de 

takken, vorming van rode nerven, bladchlorose en groeiachterstand van de vruchten. De bestrijding is 

zeer moeilijk maar de beste oplossing bestaat erin de besmette bomen te verwijderen. Deze ziekte is 

minder belangrijk in deze context aangezien GBM’s geen baat hebben, buiten het bestrijden van de 

vector (Vanhove, 2016). 

 

1.2.1.4 Vascular streak dieback 

Deze schimmelziekte infecteert het xyleemweefsel. De infectie verspreidt zich doorheen de gehele 

plant waarna deze afsterft (Figuur 6). Vochtige condities zorgen voor hevige uitbarstingen. De ziekte 

wordt door Oncobasidium theobromae (Basidiomycota) veroorzaakt en is voor het eerst geobserveerd 

in Papua-Nieuw-Guinea. Deze pathogeen is het voornaamste probleem in Zuid-Oost Azië (Vanhove, 

2016; Wood & Lass, 2008).  

 

1.2.1.5 Frosty pod rot 

Dit is een schimmelinfectie waarbij er witte schimmeldraden zichtbaar zijn op de oppervlakte van de 

vrucht (Figuur 7). De schimmel, Moniliophthora roreri, tast (jonge) vruchten aan en zorgt vooral voor 

problemen in Latijns-Amerika. 

1.2.1.6 Cocoa pod borer 

Deze plaag wordt veroorzaakt door het motje Conopomorpha cramerella (Lepidoptera) en zorgt voor 

ongelijke rijpheid en vroegrijpheid van de vruchten. De larven van het motje boren zich doorheen de 

vruchtwand en voeden zich met de pulp, waarbij deze verkleurt. De plaag komt vooral voor in Zuid-

Oost Azië (Vanhove, 2016). 

 

Figuur 7: Cacaovruchten geïnfecteerd met frosty pod 
rot. Eén enkele geïnfecteerde vrucht kan tot 7 miljard 
sporen bevatten (Karp, 2017). 

Figuur 6: Een symptoom van een infectie met 
Oncobasidium theobromae: de verkleuring 
van de vaatbundels is duidelijk zichtbaar 
(Jackson, 2017). 
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1.2.1.7 Blindwantsen (Capsids) 

Blindwantsen zoals Sahlbergella singularis en Distantiella theobroma (zie Figuur 8) zijn vooral van 

belang in Ghana (West-Afrika) en zijn in staat de opbrengsten met 75% te reduceren. De belangrijkste 

symptomen zijn de vlekvorming op de vruchten, lignificatie en verdorring van de takken en de 

afsterving van bladeren. Een aangetaste cacaoboom krijgt een uitgestelde vruchtvorming. De schade 

die de insecten veroorzaken kan leiden tot secundaire aantastingen zoals infecties door diverse 

schimmels (Baah & Anchirinah, 2011). 

 

1.2.1.8 Andere ziektes en plagen 

Tabel 3 bevat een overzicht van een aantal andere pathogenen die mogelijk voorkomen op cacao. 
 

Tabel 3: Een overzicht van een aantal minder voorkomende ziektes op cacao. 

Ziekte Veroorzakende agent Symptomen Bron 

Brown root rot Fomes noxius  Bladeren vallen af, vruchtlichamen van de schimmel 

verschijnen op de wortels en dode stammen. De 

bodem is besmet 

(Afrane & 

Ntiamoah, 

2011) 

 Cacao necrosis Cocoa necrosis virus 

(virus) 

De bladeren vertonen banden van transparante laesies, 

vaak met geperforeerde middelpunten 

Collar crack Armillaria mellea  Longitudinale scheuren ontstaan op de stam, deze 

vullen zich met mycelium 

Collar rot Ustulina zonata  Ontstaan van bladloze en dode planten. Onder de 

schors en wortels ontstaat mycelium 

Cushion gall Calonectrina 

rigidiuscula  

Buitensporige productie van knoppen bij de 

knooppunten 

Horse hair blight  Marasmius equicrinis  Een netwerk van zwarte draden verspreidt zich en 

verstikt de scheutgroei  

Mealy pod Trachysphaera 

fructigena  

De vrucht kleurt bruin en wordt omhuld met witte tot 

roze schimmel 

Maretak Tapinanthus 

bangwensis 

Deze parasiterende plant vestigt zich op takken van de 

cacaoboom 

Red rust Cephaleuros mycoidea 

(algen) 

Roodachtige vlekken ontstaan op de bladeren 

White root Fomes lignosus  Premature bladval, de twijgen sterven af en de 

vruchten blijven klein 

White tread blight Marasmius scandens  De bladeren worden omhuld door het mycelium en 

sterven 

Pod rot Botryodiphlodia 

theobromae  

Vorming van bruine necrotische vlekken met 

concentrische ringen van zwarte stippen, later worden 

de vruchten bedekt met zwart roetachtig poeder 

Figuur 8: van links naar rechts: Sahlbergella singularis (jong stadium), 
Distantiella theobromae, Helopeltis theivora (Bateman, 2008). 
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Anthracnose Colletotrichum sp.  Holtes ontstaan in de vrucht (Vanhove, 2016) 

 

 

Charcoal pod rot Botryodiplodia 

theobromae  

Rotte plekken ontstaan op de vrucht 

 

Cushion gall disease Calonectria 

rigidiuscula  

Lokt gezwollen bloemkussens uit 

Ceratostomella wilt Ceratocystis fimbriata Zorgt voor verwelking van de boom 

Sudden death disease Verticilium dahlia Zorgt voor plotse verwelking en het afsterven van de 

boom 

 

Pink disease Corticium 

salmonicolor 

Bruine tot roze hyfen zijn zichtbaar op de boom, de 

ziekte is gerapporteerd in Brazilië, Colombia, Ghana, 

Nigeria, Maleisië, Papua New Guinea, Peru en Trinidad 

(Bailey & Meinhardt, 2016) 

 

Veel insectenplagen zijn vooral lokaal erg belangrijk. Een aantal andere potentieel schadelijke 

insectengroepen, naast de cacao pod borer en blindwantsen, worden weergegeven in Tabel 4. Naast 

de aantasting van de plantages is er ook sprake van aantasting tijdens de opslag. Deze aantasters zijn 

vooral kevers en motten, zoals Cryptolestes ferrugineus en Ephestia spp. en komen wereldwijd voor 

(Bateman, 2008). Hierdoor ontstaat de nood om naoogst GBM’s te gebruiken.  

 
           Tabel 4 : Een aantal minder voorkomende insectenplagen op cacao (Vanhove, 2016). 

Plaag Veroorzakende agent 

Cacao motten Acrocercops cramerella 

 

Kevers die zorgen voor ontbladering Adoretus versutus, Rutela lineola, Pseudotrochalus concolor, 

Apogonia derroni, Nodonata theobroma, etc. 

 

Bladsnijmieren Alta spp., Acromyrmex spp. 

Katoendaguilen Anomis sp., Earias sp., Tiracola sp., Melanchroia sp 

Schildwantsen Bathycoelia sp. 

Meikevers Camenta sp, Phyllophaga sp 

Motten die zich voeden met de 

vrucht 

Characoma stictigrapta 

Dwergcicaden Empoasca sp., Affroccidens sp., Chinaia sp., Horiola sp. 

Rupsen die de vrucht doorboren Marmara sp. 

Korenwormen Panthorytes spp. 

Wolluizen Planococcus sp. en strictococcus sp. 

Tripsen Selenothrips rubrocinctus 

Cacao kevers Steirastoma breve 

Armywormen Tiracola plagiata 

Motten die de stam en takken 

doorboren 

Tragoephala sp., Glenea sp., Steirastoma sp., Xyleborus sp., 

Erodiscus sp., Panthorytes sp., etc. 

Bladvlooien Tyora lessmani 

Ambrosiakevers Xylosandrus compactus 

 

1.2.2 Toegepaste GBM’s 

Doordat fungiciden en insecticiden egaal moeten worden afgezet op de gehele plant om maximaal 

contact te verzekeren, is het contact met de cacaovrucht dus vele malen groter dan wanneer 

herbiciden worden toegepast. Het gebruik van herbiciden is ook beperkt tot onkruiden die zich op de 

grond bevinden en dus niet op dezelfde hoogte dan de vruchten, met uitzondering van bijvoorbeeld 
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maretak. Het lijkt dus aannemelijk dat vooral residuen van fungiciden en insecticiden worden 

teruggevonden. Er is tegenwoordig echter een verhoogde aandacht voor de ontwikkeling van 

resistenties ten gevolge van het onachtzaam gebruik van GBM’s in het verleden. Elk middel heeft één 

of meerdere Modes of Action (MoA) of inwerkingsplaatsen. Aangezien verschillende middelen soms 

dezelfde MoA hebben, is bij het gebruik van deze middelen het risico op de vorming van resistenties 

groter (Spanoghe, 2017). Om deze praktijken te vermijden zijn er tabellen met alle MoA’s van 

werkzame stoffen gepubliceerd. In Bijlage 1 worden de globaal gebruikte GBM’s in de cacaoteelt 

opgesomd. 

 

1.2.2.1 Insecticiden  

In het verleden heeft het gebruik van organochloor-insecticiden en op lindaan gebaseerde middelen 

geleid tot een opmars van resistente blindwantsen. Dit zou te wijten zijn aan zowel de slechte 

toepassingsuitrusting waarbij er een heterogene laag van het product wordt afgezet, als het gebruik 

van sub-lethale dosissen als gevolg van vervallen of verkeerde producten (Asogwa & Dongo, 2009). 

Door het ontstaan van resistenties is het IRAC of Insecticide Resistance Action Comittee in 1984 

opgestart. Deze instelling kijkt toe op de industrie en streeft naar een minimale ontwikkeling van 

resistenties op insecticiden (Slater, 2018). Om de organochloor-insecticiden te vervangen werd 

gefocust op andere middelen met een verschillende werkingsplaats zoals de carbamaten (zoals 

propoxur en promecarb) en de organofosfor-insecticiden (zoals chloorpyrifos, diazinon en pirimifos 

methyl). Het gebruik van de meeste middelen hiervan is inmiddels al verboden. Ook pyrethroïden en 

neonicotinoïden zijn in het verleden lang gebruikt en kunnen tot een oplossing leiden. Zo werden 

pyrethroïden gebruikt tegen blindwantsen in West-Afrika en de cocoa pod borer in Zuid-Oost Azië 

(Bateman, 2008). Pyrethroïden behoren tot de IRAC Mode of action (MoA) groep 3 (modulatoren van 

natriumkanalen (IRAC, 2017)) en een aantal voorbeelden zijn bifenthrin, deltamethrin, cypermetrine 

en lambda-cyhalothrine (Bateman, 2008). Naast pyrethroïden was er ook sprake van het gebruik van 

neonicotinoïden (IRAC groep 4A: competitieve modulatoren van nicotine acetylcholine receptoren 

(nAChR) (IRAC, 2017)). Deze middelen zijn systemisch en weinig toxisch voor zoogdieren maar hebben 

een effect op bijen, waardoor het gebruik ervan in de EU gelimiteerd is door de Europese commissie 

(Bateman, 2008). Tegenwoordig wordt onderzoek gedaan naar het gebruik van feromonen en 

mycoinsecticiden: dit zijn microbiologische, geformuleerde conidiën of entomopathogene schimmels 

en hebben een contactwerking. Hierbij is echter nood aan vocht. De gebruikte schimmels zijn 

daarnaast ook vaak zeer specifiek (Bateman, 2012).   

 

Voor het bestrijden van de Lepidoptera zoals Conopomorpha cramerella (cocoa pod borer), één van de 

grootste plagen in Zuid-Oost Azië, werd in het verleden gebruik gemaakt van gamma HCH (lindaan) en 

soms endosulfan (zenuwstelselverstoring). Deze middelen werken voornamelijk als fumigantia. 

Middelen die momenteel in Indonesië (de grootste gebruiker van insecticiden tegen de cocoa pod 

borer) geregistreerd zijn, omvatten onder andere pyrethroïden (alpha-cypermetrine, bèta-cyfluthrin, 

deltamethrin, lambda-cyhalothrine), chloorpyrifos en fipronil (Bateman, 2008). Vaak gebeurt de 

toepassing ervan 3 à 5 keer per jaar, waarbij zeer lokale aanbrenging gebeurt op de vruchten en de 

onderkant van de takken. Een aantal alternatieve insecticiden bestaan uit spinosad, avermectines 

zoals emamectine-benzoaat, chlorantraniliprole en flubendiamide. Spinosad kan worden gebruikt 

tegen Coleoptera en Lepidoptera dankzij de brede werking en de andere middelen, eveneens 

breedwerkend, kunnen worden ingezet tegen Lepidoptera zoals de cocoa pod borer. Ook de 

belangrijkste virusinfectie, de cacao swollen shoot virus, kan worden bestreden door de vectoren aan 
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te pakken met tetronzuren zoals spirotetramat. Deze zorgen voor de inhibitie van de lipidebiosynthese 

(Bateman, 2008).Tabel 5 bevat een lijst met insecticiden die nog toegelaten zijn in Nigeria en Ghana. In 

Nigeria worden deze producten vooral gebruikt tegen blindwantsen. In Ghana werd in 2000 door de 

overheid het Cocoa and Pests Control Programme of CODAPEC opgestart om massaal de blindwantsen 

en de black pod disease veroorzakende schimmel af te doden. De deelnemende boeren werden 

grondig getraind en kregen toestemming om bepaalde middelen gebruiken in het kader van dit 

programma. De goedgekeurde werkzame stoffen in Ghana onder het CODAPEC-programma worden 

ook in Tabel 5 weergegeven. De meest gebruikte insecticiden in Ghana worden vaak 2 maal toegepast 

tijdens het groeiseizoen van cacao (Afrane & Ntiamoah, 2011). 

 
Tabel 5: Lijst met toegelaten insecticiden voor de cacaoteelt ter bestrijding van blindwantsen in Nigeria in 2009 en de 

goedgekeurde insecticiden ter bestrijding van voornamelijk blindwantsen in cacao onder het CODAPEC programma in Ghana 

(Afrane & Ntiamoah, 2011; Asogwa & Dongo, 2009). 

 

Tabel 6 geeft een overzicht van een aantal eigenschappen van frequent gebruikte insecticiden in de 

cacaoteelt over de hele wereld. Deze eigenschappen kunnen worden gelinkt aan een potentieel 

milieurisico: een lage wateroplosbaarheid samen met een hoge Kow kunnen wijzen op de accumulatie 

in vetrijke omgeving zoals lichaamsvet. Kow staat voor de octanol-water-coëfficiënt en geeft aan hoe 

goed een stof oplost in een apolaire fase zoals bijvoorbeeld vet. De dampspanning is een indicator 

voor de vluchtigheid. Ook mag de impact op de bijenpopulatie niet worden verwaarloosd: hoe 

toxischer een product is voor bijen, hoe meer risico is verbonden aan het gebruik ervan gezien hun 

activiteit als bestuivers van allerlei landbouwgewassen. De belangrijkste groepen waartoe de middelen 

behoren worden in de tabel ook weergegeven. De World Health Organisation (WHO) deelt producten 

in volgens klassen die het gevaar ervan weerspiegelen. Klasse Ia is extreem gevaarlijk, Ib zeer 

gevaarlijk, II gematigd gevaarlijk, III licht gevaarlijk en U onwaarschijnlijk om een gevaar te vormen 

(WHO, 2010b).   

 
Tabel 6: Een aantal eigenschappen van huidig gebruikte insecticiden in de cacaoteelt, Log P geeft de mate van vetoplosbaarheid 

weer, de WHO-toxiciteitsklasse weerspiegelt het gevaar (Bateman, 2008). 

 Werkzame stof Oplosbaarheid 

in water (mg l-1) 

Log 

Kow 

Dampdruk 

(mPa) 

Bijen 

toxiciteit 

oraal 

(mµ/bij) 

WHO- 

toxiciteits-

klasse  

OPs & 

carbamaten 

Chloorpyrifos (ethyl) 1.4 4.7 2.7 0.36 II 

Diazinon 60 3.3 12 Zeer toxisch II 

Dimethoaat 23.8 0.704 0.25 0.12 II 

Fenitrothion 14 3.43 18 Toxisch II 

Merknaam Werkzame stof Land van 

gebruik 

Bron 

Actara25 WG Thiamethoxam Nigeria 

 

(Asogwa & Dongo, 2009) 

 Dursban48EC Chloorpyrifos 

Proteus 170 O-TEQ Deltamethrin 20 g l-1+ Thiacloprid 150g l-1 

Akatemaster Bifenthrin Ghana 

 

(Afrane & Ntiamoah, 2011) 

 Actara Thiamethoxam 

Carbamult Promecarb 

Cocostar 210 EC Bifenthrin + Pirimifos-methyl 

Confidor 200SL Imidacloprid 
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Fenobucarb (BPMC) 420 2.79 13 / II 

Malathion 145 2.75 5.3 / III 

Pirimifos methyl 10 4.2 2 Toxisch III 

Fenylpyrazolen Fipronil 1.9 4 3.7 x 10-4 0.004 II 

Pyrethroïden Bifenthrin < 0.001 >6 1.81 x 10-7 0.1 II 

Deltamethrin 0.0002 4.6 1.2 x 10-5 0.079 II 

Pyrethrin I (natuurlijk) 0.2 5.9 6.9 x 10-2 0.022 II 

Pyrethrin II (pyrethrum) 9 4.3 2.7 x 10-2  / II 

α cypermetrine 0.01 6.94 2.3 x 10-2 0.059 II 

β cyfluthrin 0.0012 – 0.0021 5.9 1.4 – 8.5 x 10-5 < 0.025  Ib 

λ cyhalothrine 0.005 7 2 x 10-4 0.038 II 

Neonicotinoïden Cyano-gesubstitueerde 

(pyridylmethylamine) 

acetamiprid 

4250 0.8 <1 x 10-3 14.5 II 

Imidacloprid 610 0.57 4 x 10-7 0.005-0.07 II 

Nitro- gesubstitueerde 

clothianidine 

300 (afhankelijk 

van de pH) 
0.7 1.3 x 10-10 0.0038 III  

Thiacloprid 1850 0.73 3 x 10-7 17.3 III 

Thiamethoxam 4100 -0.13 6.6 x 10-6 0.005 III 

 

1.2.2.2 Fungiciden 

Het black pod rot is het voornaamste probleem in de cacaoteelt. De veroorzakende schimmel ervan, 

Phytophthora megakarya (Oömyceten) kan worden afgedood met fungiciden. De belangrijkste 

toegelaten middelen in Nigeria zijn sterk overeenkomstig met deze in Ghana (Tabel 7). De middelen 

die vooral gebruikt worden zijn kopercomponenten (zoals koperoxide, koperhydroxide en 

kopersulfaat) en metalaxyl (Asogwa & Dongo, 2009). De meest gebruikte systemische fungiciden in 

wereldtermen worden in Tabel 8 weergegeven. 

 
Tabel 7: Lijst met toegelaten fungiciden voor cacaoteelt ter bestrijding van black pod in Nigeria in 2009 en de goedgekeurde 

fungiciden ter bestrijding van voornamelijk het black pod disease in cacao onder het CODAPEC-programma in Ghana (Afrane & 

Ntiamoah, 2011; Asogwa & Dongo, 2009). 

 

De belangrijkste werkzame stoffen die toegelaten zijn voor gebruik zijn vooral kopercomponenten en 

metalaxyl. Kopercomponenten kunnen een nevenwerking hebben op het milieu, maar zijn algemeen 

toegelaten in de biologische landbouw. Ook is de kans op resistentie eerder klein gezien koper een 

breed werkingsspectrum heeft. De werking ervan is niet systemisch en het middel dringt dus niet 

binnen in de plant. Metalaxyl behoort tot de fenylamiden en heeft een systemische en preventieve 

Merknaam Actieve ingrediënt Land van gebruik Bron 

Champ DP Koper hydroxide Nigeria 

 

(Asogwa & Dongo, 2009) 

 

 

Funguran Koper hydroxide  

Kocide 101 Koper(I)oxide 

Nordox 75 WP Koper(I)oxide 

Ridomil gold 66 WP Koper(I)oxide + metalaxyl-M 

Champion WP 77% koper(II)hydroxide Ghana (Afrane & Ntiamoah, 2011) 

Fungikill WP Koper(II)hydroxide + metalaxyl 

Funguran OH WP Koper(I)hydroxide 

Koxide 101 WP Koper(II)hydroxide  

Metalm 72 Plus WP Koper(I)oxide + metalaxyl 

Nordox 75 WP 86% koper(I)oxide, 14% inert 

Ridomil 72 plus WP 12% metalaxyl, 60% koper(I)oxide 
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werking die berust op het verstoren van de RNA-synthese. De toepassing ervan gebeurt dicht bij de 

oogst waarbij de kans bestaat dat een aanzienlijke hoeveelheid residuen terug kan worden gevonden. 

Metalaxyl bestaat uit een aantal isomeren die verschillende biologische activiteit vertonen, met 

metalaxyl-M als meest actieve (Bateman, 2008). Dit isomeer werd ook gebruikt voor de residu-studies 

voor registratie in de EU. Zowel metalaxyl als metalaxyl-M zijn door de Europese commissie toegelaten 

voor gebruik (European Commission, 2016). Er is een reëel gevaar voor de ontwikkeling van resistentie 

tegen metalaxyl, waardoor veel aandacht wordt gevestigd op alternatieven zoals CAA-fungiciden 

(Carboxylic Acid Amide) die de celwandafzetting verstoren bij Oömyceten (Bateman, 2008). 

 
Tabel 8: Eigenschappen van enkele globaal gebuikte systemische black pod fungiciden in de cacaoteelt, Log P 

geeft de mate van vetoplosbaarheid weer, de WHO-toxiciteitsklasse weerspiegelt het gevaar (Bateman, 2008). 

Werkzame stof  Oplosbaarheid 

(mg l-1) 

Log P (Kow) WHO-

toxiciteitklasse  

Benalaxyl 28.6 3.54 III 

Dimethomorf (DMM) 18 (pH 7) 2.63 III 

Mandipropamid 4.2 3.3 IV 

Metalaxyl (en de M-isomeer) 8400 (2600) 1.75 (1.71) III 

 

1.2.2.3 Herbiciden 

Herbiciden zijn over het algemeen minder belangrijk aangezien de toepassing niet rechtstreeks op de 

cacaovrucht gebeurt, met uitzondering van maretak: deze bevindt zich wel in de boom zelf. Een aantal 

gebruikte middelen zijn triclopyr en glyfosaatzouten. Producten die met voorzorg moeten worden 

gehandhaafd zijn 2,4-demethylaminezouten, picloram en paraquat. Producten die niet toegelaten zijn 

voor gebruik in de teelt van cacao zijn ametryn, atrazine, chloorprofam, fomesafen, MSMA en 2,4,5-T 

(Bateman, 2008).  

 

1.2.2.4 Rodenticiden 

Ratten en muizen kunnen 1 tot 20% oogstverliezen veroorzaken. In bepaalde regio’s liggen de 

verliezen hoger, zoals in Zuid-Oost Azië en bepaalde eilanden, vooral wanneer cacao naast andere 

voedingsgewassen zoals rijst wordt geteeld. De meeste gebruikte middelen hebben een chronische 

werking, zoals anti-coagulantia. Voorbeelden hiervan zijn warfarine, bromadiolon en difenacoum. 

Deze kunnen in combinatie met een lokmiddel zoals graan worden aangebracht in de buurt van de 

cacaobomen (Bateman, 2008).  

 

1.2.3 Toepassing van GBM’s  

Een tweetal vormen van uitrusting worden het meest gebruikt in de cacaoteelt: gemotoriseerde 

mistblazers (of air-blast sprayers) en de manuele hydraulische sproeiers. De manuele sproeiers 

worden vooral gebruikt door kleinschalige boeren en worden het meest gebruikt in de cacaoteelt. 

Hierin bestaan verschillende vormen die variëren van zeer simpele trombone-sproeiers (deze bestaan 

uit enkel een handstuk dat verbonden is met een emmer) tot compressiesproeiers en sproeiers met 

een zijhendel. Compressiesproeiers worden vaak tot 600 kPa of meer opgedreven alvorens ze op de 

rug worden geplaatst. Hierdoor zijn beide armen vrij. Ook gemotoriseerde hydraulische sproeiers 

worden populairder in Azië. Hierbij wordt de energie geleverd door een elektrische pomp. 

Gemotoriseerde mistsproeiers bevatten een ventilator die toelaat de spuitvloeistof tot boven in de 



13 
 

cacaoboom te positioneren en worden ontworpen om een fijne spray of mist te produceren aan lage 

volumes (20-100 l ha-1 tegenover 200-1000 l ha-1). Deze methode is geschikt voor de toepassing van 

insecticiden zoals deze tegen de blindwantsen. The Food and Agriculture Organization (FAO) heeft een 

gids uitgebracht met de minimum vereisten voor toepassing van GBM’s, maar helaas worden deze 

vereisten slechts sporadisch in de praktijk voldaan. Vaak worden de werkzame stoffen dus weinig 

efficiënt toegepast. Samen met kennis van het pre-harvest interval en de frequentie aan toepassingen 

is een zorgvuldige toepassing een manier waarop de GBM-residuen goed kunnen worden 

gecontroleerd. Ook is er een behoefte aan spuitdopstandaarden in de cacaoproductie: veel boeren 

werken namelijk met variabele conische spuitdoppen waarvan ze het gebruik niet goed beheersen, 

waardoor bijvoorbeeld problemen optreden met de druppelgrootte (Bateman, 2008).  

 

1.2.4 Afbraak van GBM’s 

Na de toepassing van GBM’s breken deze langzaam af onder invloed van chemische en fysische 

processen gekatalyseerd door omgevingsfactoren als licht, water, bodem en metabolisatie door 

levende organismen. De intensiteit van afbraak wordt in een halfwaardetijd vertaald. Deze hangt af 

van allerlei factoren, vooral van de chemische stabiliteit van het GBM, maar ook de temperatuur en 

pH zijn van groot belang. Oxidatie is een belangrijk proces in de degradatie: dit gebeurt onder invloed 

van geactiveerde zuurstof, zoals ozon en hydroxyl-radicalen die worden gevormd in aanwezigheid van 

onder andere zonlicht en waterstofperoxide. De halfwaardetijd is belangrijk om onder de MRL 

(maximum residulimiet) te blijven (Bateman, 2008). De invloed van de temperatuur op de GBM-

residuen is belangrijk tijdens het productieproces van chocolade, waarbij veel temperatuurspelingen 

van kracht zijn. Wanneer de temperatuur hoog genoeg oploopt, kunnen bepaalde GBM’s mogelijk 

afbreken waardoor de residuen in concentratie verlagen.  

 

1.2.5 Andere mogelijke vormen van contaminatie 

Er zijn een aantal andere vormen van contaminatie die voorkomen in cacaobonen en chocolade, 

waaronder mycotoxines zoals ochratoxine-1 (OTA) (geproduceerd door schimmels, deze zijn toxischer 

dan GBM’s), poly-aromatische koolwaterstoffen (PAH) (ontstaan na contact van de cacaoboon met 

rook) en zware metalen zoals cadmium, lood en nikkel. Zware metalen worden vaak geassocieerd met 

de vulkanische bodem waarop cacao soms wordt geteeld (Bateman, 2008). In gerapporteerde 

gevallen werd ook onder andere salmonella enterica in cacaomassa uit Ivoorkust teruggevonden in 

2017, benzo(a)pyreen in cacaobonen, lood in cacaopoeder en ook een aantal gevallen van 

insectenbesmetting (European Commission, 2018). Deze andere vormen van contaminatie worden 

niet meegenomen in deze thesis. 

 

1.3 Oogst en naoogst 

In dit deel wordt nader gekeken naar de stappen die worden overlopen in het productieland 

voorafgaand aan het transport naar de landen waar verdere verwerking gebeurt. Deze omvatten de 

oogst, fermentatie, droging, zeven, verpakking en transport. Ook de voornaamste plagen die zich op 

de geoogste bonen voeden worden onderzocht.  

1.3.1 Oogst 

Een vijf tot zestal maanden na de bestuiving van de bloemen worden de vruchten geoogst. Er zijn 2 

oogstmomenten in het jaar: de main crop, die 75 tot 80% van de totale productie aanvoert, en de mid 

crop (Vanhove, 2016). De rijpe vruchten groeien aan de stam of aan dikke takken van de boom, 
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worden 15 tot 25 cm in lengte en bevatten ongeveer 30 tot 50 bonen die worden omhuld door pulp. 

Bij de oogst worden de vruchten van de boom gehaald en verzameld. Na ongeveer 10 dagen worden 

de vruchten opengesneden en wordt de vruchtschil met de hand van de vruchten gehaald. Dit 

moment is cruciaal voor de mogelijke contaminatie van de bonen door de handen, die mogelijk sporen 

van GBM’s (die op de schil aanwezig zijn) kunnen bevatten (Afrane & Ntiamoah, 2011). 

 

1.3.2 Fermentatie 

De natte bonen en de pulp worden samengehouden voor fermentatie. De resterende vruchtschillen 

worden soms achtergelaten op het veld, maar een beter manier is ze te verbranden om de 

verspreiding van ziektes en plagen te voorkomen. Het doel van de fermentatie is het verwijderen van 

de pulp en het ontwikkelen van de smaak en bestaat uit 2 fasen: een anaerobe fase en een aerobe 

fase. De anaerobe fase duurt 48 uur. Hierbij fermenteren gisten de suikers uit de pulp tot ethanol en 

stijgt de temperatuur als gevolg van de exotherme reactie. Naast de vorming van ethanol is er ook 

vorming van melkzuur en door de afbraak van de pulp tot een vloeibare massa die wegvloeit kan er 

lucht tussen de bonen, waardoor de aerobe fase kan beginnen. Deze fase duurt ongeveer 3 dagen in 

aerobe omstandigheden, waarbij de bacterie Acetobacter in staat is sterk te groeien en de alcohol om 

te zetten in azijnzuur. Deze reactie is sterk exotherm waarbij de temperatuur kan oplopen tot 50°C. 

Het gevormde azijnzuur is in staat de boon te penetreren en nieuwe componenten te vormen die 

cruciaal zijn voor de smaak van de chocolade. De combinatie van de hoge temperatuur en de zuren 

die binnentreden zorgen voor het afsterven van het embryo. Een aantal componenten zoals eiwitten, 

enzymen en polyfenolen, kunnen met elkaar reageren waardoor verschillende precursoren voor de 

chocoladesmaak zich ontwikkelen, zoals polypeptiden, aminozuren en reducerende suikers. Ook 

ondergaat een deel van de polyfenolen oxidatie zodat de smaak minder bitter wordt en hiernaast is er 

ook sprake van diffusie en afscheiding van een deel van de polyfenolen en purines zoals theobromine 

en cafeïne waardoor de bittere smaak ook wordt gereduceerd (Vanhove, 2016; Wood & Lass, 2008). 

Wanneer de fermentatie te lang doorgaat, worden de populaties aan bacillen en draadvormige fungi 

te groot waardoor vreemde smaken worden geïntroduceerd (Schwan & Wheals, 2004).  

 

1.3.3 Droging 

Bij het drogen worden de bonen overdag uitgespreid op matten (bijvoorbeeld van bamboe), terrassen 

of op de grond in de zon. Wanneer het regent worden deze matten opgerold om de bonen te 

beschermen. In Centraal- en Zuid-Amerika wordt gebruik gemaakt van een beweegbaar dak dat ’s 

nachts of tijdens regenbuien verschillende platformen met bonen beschermt. Het duurt ongeveer een 

week aan zonnig weer om de bonen te drogen tot 7 à 8% vochtinhoud. Dit is cruciaal omdat dit de 

kans op een schimmelinfecties aanzienlijk verkleint. Overdrogen is ook niet gewenst daar de bonen 

breekbaar worden onder een vochtinhoud van 6%. Wanneer het weer tegenzit kunnen andere 

middelen zoals plastieken folies worden ingezet of kan er een vuur worden aangestoken onder een 

platform met bonen om het droogproces te versnellen via convectie en radiatie. Er zijn helaas een 

aantal mogelijke problemen bij het artificieel drogen: zo kunnen de bonen té snel drogen waardoor de 

zaadhuid te hard wordt en de organische zuren de bonen niet kunnen verlaten, waardoor de bonen 

zuur worden. Een tweede mogelijk probleem is de aanraking van de bonen met de verbrandingsrook, 

waardoor de bonen een wrange rooksmaak krijgen die niet meer kan worden verwijderd gedurende 

het chocoladeproductieproces (Beckett, 2011). 
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1.3.4 Zeven, verpakking en transport 

Na het drogen worden de bonen met de hand of machinaal gezeefd om afval (zoals stukken metaal, 

glas, steen en takken) en gebroken of beschadigde bonen weg te halen. Als laatste stap worden de 

bonen verpakt in zakken en opgeslagen tot transport. Het transport gebeurt meestal in jute of sisal 

zakken die 60-65 kg droge bonen bevatten, waarbij rekening moet worden gehouden met de 

luchtvochtigheid, vooral bij de bonen die zich aan de zijkanten van de bulk bevinden: deze koelen 

sneller af waarbij het risico bestaat dat deze bonen water opnemen en dit bevordert schimmelgroei. 

Deze problemen kunnen worden vermeden door de het gebruik van bepaalde containers en 

materialen. Gedurende de opslag zijn de bonen gevoelig aan de aanwezigheid van bepaalde geurende 

chemicaliën (bijvoorbeeld benzine, verf, …) en kruiden. De bonen nemen deze moleculen namelijk 

makkelijk op (Beckett, 2011). De zakken zelf kunnen behandeld zijn of kunnen daarnaast ook in 

contact komen met houten pellets, waardoor potentieel kruiscontaminatie kan optreden met de 

producten waarmee de zakken of pellets worden behandeld. De zakken worden soms behandeld met 

pyrethroïden of worden tijdelijk blootgesteld aan fumigantia zoals fosfine, de houten pellets kunnen 

potentieel behandeld zijn tegen termieten. Deze producten kunnen onder andere chloorpyrifos, 

fipronil en andere organochloorverbindingen bevatten (Bateman, 2008). 

 

1.3.5 Naoogstplagen 

Gedroogde cacaobonen kunnen lang worden bewaard mits de optimale omstandigheden maar er 

moet rekening worden gehouden met bepaalde plagen die zich op de cacaobonen manifesteren, zoals 

Ephestia cautella. Dit is een kleine mot waarvan de larven de bonen binnendringen, waar ze 

overleven. De popvorming vindt afgezonderd van de bonen plaats, waardoor ze er vaak in slagen de 

fumigatie te omzeilen. Ook andere kevers en hun larven kunnen voor schade zorgen. Een oplossing 

hiervoor is het gebruik van fumigantia zoals fosfine, die worden beschermd onder een zeil dat het gas 

tegenhoudt naar de omgeving te ontsnappen. Helaas zijn er een aantal gevallen van oprukkende 

fosfine-resistentie, waardoor andere methoden worden uitgeprobeerd zoals het bevriezen, verhitten 

(tot ongeveer 50°C) of gebruiken van een aangepaste atmosfeer (zoals verhoogde CO2-concentraties) 

in de bonenopslagplaats die geen chemische residuen achterlaten (Beckett, 2011). 

 

1.4 Verwerking in de industrie 

1.4.1 Staalname en cut test 

Er moeten stalen worden genomen in een aantal zakken, waarbij een aantal gram bonen at random 

worden geselecteerd. In deze test worden de bonen gewogen en wordt de hoeveelheid bonen 

bepaald die niet voldoet aan de eisen. Deze laatste wordt bepaald in de cut test: hier wordt gekeken of 

schimmels aanwezig zijn op de bonen, de kleur in orde is, de fermentatie en droging correct verlopen 

zijn, de bonen cotyledonen bevatten en of infecties aanwezig zijn. Hiernaast wordt de compositie van 

de bonen (onder andere het vetgehalte) bepaald, om onder andere een zicht te krijgen op de 

hoeveelheid cacaoboter die kan worden bekomen uit de nibs. De algemene normale samenstelling 

van de cacaoboon wordt in Tabel 9 weergegeven.  
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Tabel 9: Overzicht van de algemene samenstelling van de cacaoboon. De waarden zijn afhankelijk van het type boon en de 

analysemethode. De polyfenolcomposities: (Wollgast & Anklam, 2000) en de nib en shell composities: (Minifie, 2012) en (Kirk & 

Sawyer, 1991). 

Component Gehele gedroogde cacaobonen 

Typische range (%) 

Water/vochtigheid 5-8 

Schil (droge basis) 10-16 

Nib (droge basis) 78-82 

 Niet-gefermenteerde cacaobonen 

(droog, vetvrij) (mg g-1) 

Gefermenteerde cacacobonen (droog, 

vetvrij) (mg g-1) 

Totale polyfenolen 150-200 / 

 Nib Shell 

Gemiddelde (%) Range (%) Gemiddelde (%) Range (%) 

Water/vochtigheid (*) 3.7 2-5 7.0 4-11 

Vet (cacaoboter en schilvet) 53.5 48-57 2.8 2-6 

Proteïnen 12.7 11-16 14.7 13-20 

Zetmeel 6.7 6-9 8.1 6.5-9 

Ruwe vezels 2.5 2.1-3.2 16.6 13-19 

As 2.9 2.6-4.2 8.2 6.5-20.7 

Theobromine 1.30 0.8-1.4 0.87 0.2-1.3 

Cafeïne 0.22 0.1-0.7 0.13 0.04-0.3 

(*) Afhankelijk van de opslagcondities en de graad van droging en roostering 

1.4.2 Schoonmaken van de cacaobonen 

Alvorens de cacaobonen kunnen worden verwerkt, moeten eerst alle niet-cacao componenten 

worden verwijderd. Dit gebeurt door middel van een reeks van zeven en luchtstromingen. Hierbij is 

het belangrijk dat naast grote stukken afval zoals hout en stenen ook zand, metaal, stof en fijne 

partikels worden verwijderd. 

 

1.4.3 Losmaken van de vruchtschil 

De vruchtschil is vezelrijk, hard en moeilijk te vermalen. Het is van belang dat de schil apart loskomt en 

geen nibs (gebroken cotyledonenfragmenten) aangezien deze belangrijk zijn in de productie van 

chocolade. Ook wordt de vruchtschil blootgesteld aan allerlei externe factoren en kan daarom 

contaminanten bevatten. Om de schil goed los te maken wordt gebruik gemaakt van hitte, die door 

middel van een roterende machine wordt overgebracht op de bonen. Door de draaiing wordt de 

buitenkant van de bonen vooral blootgesteld aan de hitte: zo worden enkel de vruchtschillen verhit en 

niet de inhoud van de bonen. Ook wordt ongewenste materie zoals haren en insectenfragmenten 

verbrand. De schil van de cacaobonen is niet van belang voor de aanmaak van chocolade en wordt 

daarom gezien als een afvalproduct, maar wordt vaak nog verwerkt tot een poeder dat soms 

cacaopoeder vervangt. Het meest essentiële onderdeel van de cacaoboon zijn de cotyledonen, 

waarvan de nibs worden gevormd (Beckett, 2011). 

 

1.4.4 Breking en wannen 

De bonen worden vaak met behulp van centrifugale kracht gebroken. Hierbij ontstaan shells en nibs. 

De shell (de vruchtschil) wordt gesepareerd van de nibs door middel van wannen. Hierbij doorlopen 

de gebroken bonen een serie van zeven en luchtstromingen.  
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1.4.5 Alkalisering 

Alkalisering is vooral van belang bij de productie van cacaopoeder of de productie van chocolade met 

een specifieke smaak. Het proces zorgt ervoor dat de pH stijgt, de oplosbaarheid verhoogt, de kleur 

verbetert en een zachtere smaak wordt bekomen (Afoakwa, 2016; Miller et al., 2008). De nibs worden 

met een basische oplossing gemengd, bijvoorbeeld kaliumcarbonaat en water, waarna het mengsel 

wordt opgewarmd zodat de kleur kan veranderen. Na de alkalisering wordt het mengsel gedroogd. 

Soms wordt de alkalisering uitgevoerd gedurende het roosteren, maar de middelen worden zelden 

pas toegevoegd aan de cacaomassa of cacao cake: dit zorgt voor problemen met de viscositeit 

waardoor het verdere proces wordt bemoeilijkt. De pH kan ook worden ook verhoogd door droge 

alkali toe te voegen, maar deze zorgt minder voor een kleurverandering (Beckett, 2011).  

 

1.4.6 Roosteren  

Roosteren zorgt voor een belangrijk deel van de ontwikkeling van de karakteristieke smaak van 

chocolade en leidt tot een optimale vochtigheid en zuurtegraad. De precursoren die werden gevormd 

gedurende het fermenteren en drogen worden nu omgezet naar nieuwe componenten met een 

aangename smaak. Het roosteren gebeurt vaak in een roterende machine die zorgt dat er lokaal geen 

oververhitting van de bonen ontstaat en de aanwezigheid van stoom kan pathogenen afdoden 

(Beckett, 2011). Ook wordt vaker gebruik gemaakt van roosteren via convectie (Krysiak, 2006). De 

temperatuur is afhankelijk van de roosterintensiteit, de gewilde smaak en de gebruikte uitrusting, 

maar bevindt zich algemeen tussen 110 en 140°C. Na het roosteren worden de bonen afgekoeld. 

Andere systemen dan de roterende kunnen ook voorkomen, zoals verticale roosters of een 

ladensysteem waarbij de bonen starten aan de top en zo naar beneden evolueren (Beckett, 2011).  

 

1.4.7 Vermalen van de nibs 

Uit de nibs wordt de cacaomassa of cacao liquor gevormd. De mate van vermaling is afhankelijk van 

het verdere gebruik ervan. De cacaomassa bestaat voor minimaal 53% uit vetten of cacaoboter 

(Beckett, 2011). De bedoeling is om een massa te bekomen die een zo laag mogelijke viscositeit heeft, 

afhankelijk van het roosteren en de vochtinhoud. Het vermalen zorgt ervoor dat de cacaoboter, die 

voorheen solide was, een vloeibare vorm krijgt. Voor de productie van cacaopoeder is deze stap ook 

zeer belangrijk. Gedurende het vermalen stijgt de temperatuur waardoor de cacaoboter smelt 

(Afoakwa, 2016).  

 

1.4.8 Extractie van de cacaoboter uit de cacaomassa 

De cacaomassa wordt hierbij onder druk gezet met behulp van een hydraulische pers die een druk van 

ongeveer 520 kg cm-² uitoefent. Hierbij komt een deel van de cacaoboter vrij. De resterende cake 

bevat ongeveer 10 tot 24 % vet en kan ingedeeld worden in hoge-vethoudende cake (22-24% vet) en 

lage-vethoudende cake (10-12% vet). De cacao cake wordt hierna soms in kleinere stukken gebroken 

en kan worden gebruikt voor de productie van cacaopoeder: hierbij wordt de cake tot een poeder 

gemaald dat nadien wordt gekoeld zodat de vetten stabiel kunnen kristalliseren en geen verkleuring 

optreedt. 

 

1.4.9 Productie van chocolade 

De productie van chocolade bestaat uit een aantal stappen zoals mengen van de ingrediënten, 

verfijnen, concheren van de pasta, tempereren en in vormen gieten.  
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1.4.9.1 Mengen en verfijnen 

Eerst worden cacaomassa (cocoa liquor), suiker, cacaoboter, melkvet en melkpoeder (naargelang de 

chocoladesoort: zo bevat witte chocolade enkel cacaoboter, suiker, melk en vanille) met elkaar 

gemengd voor ongeveer 12-15 minuten aan 40-50°C. Het verfijnen is belangrijk om een goede textuur 

te bekomen. Hierbij worden mengsels van suiker en cacao massa en soms vaste melkpartikels 

vermalen tot een deeltjesgrootte van kleiner dan 30 µm via een verfijner met 2,3 of 5 rollen 

waartussen het mengsel wordt gerold (Afoakwa, 2016; Carvallo, Hine, & Helmreich, 2001). 

 

1.4.9.2 Concheren 

Vervolgens gebeurt het concheren, een essentieel proces dat zorgt voor de optimale viscositeit, 

textuur en smaak. Alle ingrediënten worden intens vermengd aan een temperatuur van meer dan 

50°C voor een aantal uur. Hierbij worden tevens een aantal ongewilde vluchtige stoffen samen met 

water verwijderd en nieuwe smaken ontwikkelen zich door de lange mengtijd en temperatuur. 

Temperaturen en mengtijden variëren met het soort chocolade en de ingrediënten: 

melkpoederproducten kunnen 16-24 uur aan 60°C nodig hebben terwijl pure chocolade 70 tot 82°C 

nodig heeft. Concheren bestaat vaak uit 3 fasen: de eerste fase bestaat uit het mengen van droge 

ingrediënten waarbij het mengsel het uitzicht heeft van een poeder. De tweede fase is eerder 

pastavormig: hier worden andere ingrediënten toegevoegd zoals surfactants en cacaoboter, waarbij 

de viscositeit daalt. De laatste fase is een vloeibare fase (Afoakwa, 2016; Owusu, Petersen, & Heimdal, 

2012). 

 

1.4.9.3 Tempereren 

Cacaoboter kan in verschillende polymorfe vormen kristalliseren waarvan een aantal vormen gewild 

zijn onder andere door hun glanzende eigenschappen. Deze kunnen worden bekomen door correct te 

tempereren. Hierbij krijgt de chocolade een goede kleur, glans, betere houdbaarheid en wordt de 

chocolade harder en meer hitteresistent. Foutief tempereren zorgt ervoor dat de verkeerde 

polymorfe vormen van cacaoboter ontstaan waarbij de kleur door ongeorganiseerde kristalgroei 

anders wordt. Wanneer niet zou worden getempereerd, zou de chocolade te zacht worden waardoor 

deze slecht loskomt van de vormen waarin ze gegoten zijn. Tempereren bestaat uit 4 basisstappen: 

het smelten van het mengsel aan 50°C, afkoeling tot kristallisatie bij een temperatuur van 32°C, 

kristallisatie aan 27°C en uiteindelijk de omzetting van kristallen tussen 29 en 31°C (Figuur 9). Ook de 

duur waaraan het mengsel aan de temperatuur wordt blootgesteld is van groot belang en zijn er 

verschillen in de procedures tussen de productie van melk- en pure chocolade. Er bestaan ook 

variaties op tempereren waarbij de druk in plaats van de temperatuur wordt verhoogd. Tempereren 

gebeurt bij chocolatiers vaak met de hand. Hierna wordt de chocolade verder verwerkt tot een 

eindproduct en kan de verpakking starten (Afoakwa, 2016; Loisel, Keller, Lecq, Launay, & Ollivon, 

1997). 
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1.4.10 Eigenschappen van chocolade 

De bekomen chocolade is een semi-solide suspensie van fijne solide deeltjes zoals suiker, cacaopoeder 

en melkpoeder in een continue vetmatrix die voornamelijk bestaat uit cacaoboter. Er is een strikte 

wetgeving omtrent de hoeveelheid cacaobestanddelen die in een product aanwezig moet zijn 

vooraleer het officieel chocolade mag worden genoemd. Deze wordt beschreven in de EU-richtlijn 

2000/36/EC. De verschillende eigenschappen waaraan moet worden voldaan worden weergegeven in 

Tabel 10. Deze beschrijft de algemene eigenschappen van klassieke pure, witte en melkchocolade. Hoe 

meer vet aanwezig is, hoe waarschijnlijker het wordt dat vetoplosbare GBM’s zich in de chocolades 

bevinden. Tabel 11 beschrijft de algemene samenstelling van de verschillende soorten chocolade. 

Tabel 10: Eigenschappen van pure-, melk- en witte chocolade volgens de Europese wetgeving (richtlijn 2000/36/EG). 

Type chocolade EU richtlijn 

Pure chocolade • Minimaal 18% cacaoboter 

• Niet minder dan 35% totale droge cacaobestanddelen, minimaal 14% droge niet-vet 

cacaobestanddelen  

Melkchocolade • Niet minder dan 25% totale droge cacaobestanddelen, minimaal 2.5% droge niet-vet 

cacaobestanddelen 

• Niet minder dan 14% droge melkbestanddelen bekomen uit deels of volledig gedehydrateerde 

volle, halfvolle of magere melk, room of van volledig of gedeeltelijk gedehydrateerde room, boter 

of melkvet, minimaal 3.5% melkvet 

Witte chocolade • Niet minder dan 20% cacaoboter 

• Niet minder dan 14% droge melkbestanddelen bekomen door gedeeltelijk of volledig 

gedehydrateerde volle, halfvolle of magere melk, room of van volledig of gedeeltelijk 

gedehydrateerde room, boter of melkvet, minimaal 3.5% melkvet 

 
Tabel 11: De algemene samenstelling van pure-, melk- en witte chocolade (Afoakwa, 2016) 

Product Koolhydraten (%) Vet (%) Proteïnen (%) 

Pure chocolade 63.5 28.0 5.0 

Melkchocolade 56.9 30.7 7.7 

Witte chocolade 58.3 30.9 8.0 

 

Figuur 9: De temperatuurniveaus en vetkristalisatiesequentie bij het tempereren (Afoakwa, 2016). 
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1.5 Analyse van GBM-residuen in chocolade 

1.5.1 Mogelijke analysemethoden 

De GBM-bepaling in voedselmatrices kan op allerlei manieren zoals microwave-assisted extraction 

(MAE), accelerated solvent extraction (ASE), matrix solid-phase dispersion (MSPD), solid-phase 

microextraction (SPME), supercritical fluid extraction (SFE) en membraan extractie technieken 

(Wilkowska & Biziuk, 2011). Voor- en nadelen van deze methoden worden in Bijlage 2 weergegeven. 

Deze methoden bestaan vaak uit meerdere fasen waarbij grote samples en meerdere clean-up-

stappen nodig zijn, waardoor veel tijd, arbeid en kennis vereist zijn. Een handigere methode is de 

QuEChERS-methode, die uitvoerig wordt besproken in de volgende sectie.  

 

1.5.2 QuEChERS 

De snelste en goedkoopste betrouwbare methode om GBM-residuen te analyseren in voedselmatrices 

(zoals onder andere chocolade of cacaobonen) is de QuEChERS-methode. QuEChERS staat voor quick, 

easy, cheap, effective, rugged and safe en is geschikt voor de extractie van verschillende residuen in 

allerlei voedselmatrices. De techniek bevat onder meer een extractie met acetonitril en purificatie van 

het extract met een dispersieve vaste-fase extractie. De meest gebruikte solventen voor de 

determinatie van GBM’s in voedselmatrices zijn aceton, ethylacetaat en acetonitril. Deze zijn in staat 

hoge rendementen te geven. Aceton is goed mengbaar met water, maar de scheiding van water en 

aceton is zeer moeilijk zonder niet-polaire solventen. Ethylacetaat is deels mengbaar met water, maar 

de meest polaire bestrijdingsmiddelen worden onvoldoende opgenomen in de ethylacetaat-fase. 

Voedselextracten zoals fruit en groenten met acetonitril bevatten minder interfererende substanties 

dan wanneer ethylacetaat of aceton worden gebruikt voor de extracties. Om het gebruik van toxische 

en dure co-solventen te vermijden werd in de ontwikkeling van de QuEChERS-methode 

geëxperimenteerd met de toevoeging van verscheidene zouten die een fasescheiding kunnen 

induceren. Er moet echter ook rekening gehouden worden met de selectiviteit van de extractie: door 

het variëren van de hoeveelheid toegevoegde NaCl aan de stalen is het mogelijk de polariteitsrange 

van de methode te sturen (Waters Corporation, 2016; Wilkowska & Biziuk, 2011). 

 

Een ander verschil tussen QuEChERS en een conventionele kolom-gebaseerde extractie (waarbij 

stoffen worden gescheiden op basis van hun affiniteit voor de mobiele fase en de vaste stof in een 

kolom (Simpson, 2000)) is dat QuEChERS gebruikt maakt van een dispersieve vaste-fase extractie (d-

SPE) tijdens de clean-up, tegenover een traditionele kolom-gebaseerde SPE. Hierdoor worden geld, 

tijd, arbeid en solventen bespaard. De tubes gebruikt in d-SPE kunnen worden gemaakt in het 

laboratorium of worden aangekocht. Deze bevatten vaak magnesiumsulfaat om water te scheiden van 

het organische solvent, primaire-secundaire amine (PSA) om verschillende polaire organische zuren, 

pigmenten, sommige suikers en vetzuren te verwijderen, gegrafitiseerde koolstof of graphitized 

carbon black (GCB) om sterolen en pigmenten te verwijderen en C18 om niet-polaire interfererende 

substanties zoals lipiden te verwijderen (Waters Corporation, 2018; Wilkowska & Biziuk, 2011). 

 

1.5.2.1 Determinatie van GBM-residuen in vetrijke matrices met behulp van QuEChERS 

Er zijn reeds een aantal modificaties van de methode uitgevoerd die de efficiëntie van QuEChERS 

verhogen wanneer vetrijke matrices worden geanalyseerd, zoals de introductie van een freeze-out 

stap en het gebruik van hogere solvent/sample ratio’s of zirconium sorbenten (Dankyi, Carboo, 

Gordon, & Fomsgaard, 2015). Ook technieken die hoge druk gebruiken, zoals de Pressurized Liquid 
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Extraction (PLE), worden gebruikt. Hierbij wordt de extractie onder hoge temperatuur en druk 

uitgevoerd. Dankzij de hoge druk blijft de extractievloeistof vloeibaar bij deze hoge temperaturen. 

Deze techniek maakt automatisatie mogelijk en er kunnen veel stalen tegelijk worden geëxtraheerd. 

Helaas is de extractie-efficiëntie sterk afhankelijk van de druk en temperatuurcondities. Dit zorgt, 

samen met onder andere de invloed van de matrix-effecten dat deze methode niet ideaal is. Andere 

mogelijke methoden omvatten vaste-fase extracties waarbij gebruik wordt gemaakt van Fluorisil 

(magnesium silicaat), alumina en silicagel (worden eerder gebruikt voor de clean-up), gelpermeatie 

chromatografie (vooral bij de clean-up van vetrijke matrices) en superkritische vloeistofextractie met 

CO2. Deze laatste kan worden gebruikt bij de analyse van vaste matrices zoals bodems en dierlijke 

weefsels. Hierbij wordt gespeeld met de densiteit van de superkritische CO2, waarbij bij hoge densiteit 

de extractie van componenten met een hoog moleculair gewicht verbetert. Het gebruik van deze 

methode is gedaald door de hoge kosten van de installatie en de moeilijke methodeontwikkeling 

(Gilbert-López, García-Reyes, & Molina-Díaz, 2009). 

 

Voedsel met een vetinhoud van 2% tot 20% (melk, eieren, noten, sojabonen, graan, vis, kip, avocado’s, 

etc.) kan zowel residuen bevatten van lipofiele als hydrofiele werkzame stoffen. Hierdoor is het 

aangeraden een methode te ontwikkelen die simultaan componenten kan determineren uit een wijde 

range aan polariteit. Voedsel met een vetinhoud van meer dan 20% zoals plantaardige olie, dierlijke 

olie en boter bevat eerder niet-polaire werkzame stoffen. Er moeten voor vetrijke matrices 

aanpassingen gebeuren aan de QuEChERS-methode: vetten lossen moeilijk op in acetonitril, maar toch 

wordt toch een deel van de vetten mee geëxtraheerd, waardoor deze eerst moeten worden 

verwijderd alvorens de determinatie kan gebeuren. Dankzij het gebruik van gegrafitiseerde koolstof 

(GCB) tijdens de clean-up worden de interfererende substanties efficiënt verwijderd, maar hierbij 

worden naast interfererende componenten ook sommige werkzame stoffen verwijderd zoals 

bepaalde vlakke-ring componenten. Daarom wordt de clean-up efficiëntie van eieren, melk, avocado’s 

en dierlijke weefsels van de originele methode, waarbij NaCl en MgSO4 wordt gebruikt tijdens de 

clean-up, vergeleken met een gemodificeerde, gebufferde methode waarbij een 1%-oplossing van 

azijnzuur wordt toegevoegd en natriumacetaat wordt gebruikt in plaats van natriumchloride, 

waardoor de pH constant blijft. Deze laatste methode zorgt voor het bekomen van een hoger 

rendement van de analieten en houdt de pH-gevoelige werkzame stoffen stabiel. Wanneer juist 

vlakke-ring componenten moeten worden geanalyseerd, gebeurt de clean-up best met PSA en C18 in 

de d-SPE. (Wilkowska & Biziuk, 2011). Het rendement van niet-polaire werkzame stoffen wordt lager 

naarmate de vetinhoud van de samples stijgt (Lehotay, Maštovská, & Yun, 2005). Ook wanneer de 

QuEChERS-methode wordt toegepast op stalen met een hoog vetgehalte (zoals olijfolie) voor de 

analyse van werkzame stoffen van verscheidene klassen (organochloorverbindingen, 

organofosforverbindingen en triazines), wordt een goede clean-up bekomen wanneer C18, PSA en 

gegrafitiseerde koolstof wordt gebruikt. Het gebruik van de QuEChERS-methode is in het verleden al 

effectief gebleken om acrylamide in chocolade te analyseren (Wilkowska & Biziuk, 2011). Ook de 

analyse van werkzame stoffen in chocolade is reeds gebeurd. Hierbij werden residuen van 73 

middelen gezocht in 10 g chocolade. In de extractiestap werd hierbij 14 ml ACN 1% HOAc (v/v) als 

solvent gebruikt en 6 g MgSO4, 1.5 g NaCOAc en 4 g NaCl als zouten. De sorbenten in de d-SPE-stap 

waren 900 mg MgSO4, 150 mg PSA (primair-secundaire amine) en 150 mg C18. Gegrafitiseerde 

koolstof werd weggelaten. Hierna kon de analyse uitgevoerd worden met HPLC-MS/MS, waarbij 

rendementen tussen 70 en 120% werden gevonden (González-Curbelo et al., 2015).  
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1.5.2.2 Analyse van cacaobonen met behulp van QuEChERS  

Door de hoge vetgehaltes van cacaobonen wordt de identificatie en kwantificatie van GBM-residuen 

bemoeilijkt wegens de mogelijke interferentie van de matrix. De bonen bevatten vaak vetzuren, 

vetzuuresters, plantensterolen, tocoferolen (vormen van vitamine E), suiker, polyfenolen, 

theobromine en cafeïne. Dit soort matrices kunnen reeds in kleine hoeveelheden schade brengen aan 

de analytische kolommen waardoor de analyse-apparaten zelfs kunnen worden beschadigd. Voor het 

analyseren van GBM-residuen in cacaobonen zijn gas- en vloeibare chromatografie-tandem 

massaspectrometrie zeer efficiënte en snelle methodes. Betrouwbare, efficiënte en snelle extractie en 

clean-up kan worden bekomen met acetonitril en d-SPE (bestaande uit 150 mg SO4, 50 mg C18 en 50 

mg PSA als sorbenten, GCB wordt gemeden door de grote affiniteit voor planaire werkzame stoffen 

zoals chloorthalonil): hiermee kunnen meerdere middelen uit verschillende klassen worden 

geanalyseerd. Hoewel sommige werkzame stoffen zoals acefaat en methiadathion lage rendementen 

vertonen bij het gebruik van LC-MS/MS, worden deze problemen opgelost wanneer GC-MS/MS wordt 

gebruikt (Zainudin, Salleh, Mohamed, Yap, & Muhamad, 2015).  

 

Een andere methode wordt besproken (Dankyi et al., 2015) voor de analyse van neonicotinoïden in 

cacaobonen en -schillen afkomstig uit Ghana, waar veel neonicotinoïden worden toegepast. Hier 

wordt gebruik gemaakt van combinaties van acetonitril met natriumacetaat en magnesiumsulfaat als 

extract en PSA, C18 en GCB als clean-up. De analyse gebeurt met hulp van LC-MS/MS. Imidacloprid is 

het meest teruggevonden neonicotinoïde met concentraties tussen 11.5 en 35.6 µg kg-1 voor de 

bonen en tussen 11.8 en 214 µg kg-1 voor de schillen. De bonen worden geprepareerd op de volgende 

wijze: eerst worden de bonen handmatig van de schil ontdaan, waarna ze apart worden 

gehomogeniseerd. Alle samples worden tot een vochtinhoud van <5% aan de lucht gedroogd. De 

gevonden optimale QuEChERS-methode bestaat onder andere uit een extractie met acetonitril en een 

clean-up met PSA, C18 en GCB. Er is in dit geval minimale interferentie van GCB met de werkzame 

stoffen en hiermee worden ook de pigmenten en interfererende componenten effectief verwijderd. 

De toevoeging van Z-Sep+ blijkt ook effectief voor vetrijke matrices. Deze methode zorgt voor een lage 

LOD (2-5 µg kg-1) en LOQ (5-10 µg kg-1). Er is ook hoogstwaarschijnlijk sprake van accumulatie van 

neonicotinoïde-residuen in de bonen, vooral in de schillen.  

 

1.5.3 Reeds gerapporteerde residuwaarden van GBM’s in cacaobonen 

In Maleisië werden volgens een studie (Zainudin et al., 2015) tussen 2012 en 2013 vooral sporen 

teruggevonden van chloorpyrifos, ametryn en metalaxyl in concentraties tussen 10 en 200 µg kg-1. In 

een onderzoek (Dankyi et al., 2015) naar neonicotinoïden in bonen uit Ghana werd vooral imidacloprid 

teruggevonden, zowel in de boon als in de schil. De teruggevonden neonicotinoïdenresiduen werden 

in de schil tussen 1.7 tot 6 keer hoger bevonden dan in de boon zelf. Thiamethoxam werd enkel 

teruggevonden in de schil, waarbij de concentraties in de bonen zonder schil onder de LOQ bleven, 

acetamiprid werd in 1 nibs-sample en 2 schilsamples teruggevonden. Residuen van clothianidine en 

thiacloprid bleven onder de kwantificatielimiet (LOQ). Het schillen van de bonen zorgt voor een 

duidelijke reductie in neonicotineresiduen. In een onderzoek naar organofosformiddelen en 

synthetische pyrethroïden (Frimpong, Yeboah, Fletcher, Pwamang, & Adomako, 2012) in cacaobonen 

uit Ghana werden ook een aantal concentraties gedetecteerd (analysemethode: gaschromatografie 

gekoppeld met PFPD (pulse flame photometric detector)). De teruggevonden producten waren onder 

andere dimethoaat (22.3 µg kg-1), pirimifos-methyl (29.5 µg kg-1), malathion (20.6 µg kg-1), 

chloorpyrifos (50.2 µg kg-1) en fenitrothion (93.8 µg kg-1). Deze waarden bevinden zich onder de MRL 
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van zowel de EU als Japan, met uitzondering van methamidofos, chloorpyrifos, malathion en 

profenofos waarvan de concentratie 1 van de MRL-waarden overschreed. Moeilijk te detecteren 

werkzame stoffen zijn onder andere zeer polaire middelen zoals glufosinaat, glyfosaat en paraquat 

(Zainudin et al., 2015). 

 

1.6 Risicoanalyse 

1.6.1 MRL en residu-concentraties gedurende het proces  

Er bestaan wettelijk bepaalde grenzen aan de hoeveelheid residuen (van onder andere GBM’s, 

biociden of diergeneesmiddelen) die zich mogen bevinden in of op allerlei levensmiddelen. Deze 

grens, de MRL of maximale residulimiet wordt beschreven in verordening (EG) nr. 299/2008 om 

illegaal en overdreven gebruik van GBM’s te vermijden. Initieel werden deze grenzen vastgelegd aan 

de hand van veldtesten die werden uitgevoerd volgens de Goede Landbouwpraktijk (GLP), maar dit 

had als gevolg dat er verschillen ontstonden in MRL’s tussen landen onderling en dus 

voedingsmiddelen in het ene land wel en in het andere land niet voldeden aan de MRL. Om dit te 

vermijden werd in 2008 een nieuwe regelgeving voorzien waarbij er harmonie ontstond tussen de 

lidstaten van de Europese Unie. De vastlegging van de MRL’s gebeurt wetenschappelijk op basis van 

de eigenschappen van de GMB’s en de mate van blootstelling via verschillende voedingspatronen van 

de Europese consument. Deze evaluatie is in handen van de European Food Safety Authority of EFSA 

(Spanoghe, 2017). Wanneer de MRL wordt overschreden, is er een extra berekening nodig om te 

bepalen of de toxicologische grenzen zijn overschreden. De MRL van cacaobonen is in de EU van 

toepassing op de boon na ontvelling of het eetbare deel, zoals beschreven in (EC) N° 178/2006, in 

tegenstelling tot Japan en Australië, waar de MRL slaat op de residuwaarden van de gehele 

cacaoboon. Tijdens het industriële productieproces is het onmogelijk om 100% van de bonen te 

ontdoen van de schil, waardoor er een tolerantie ontstaat in voedselstandaarden (Joncheere, 2011).  

 

Voor het terugvinden van residuen in de afgewerkte producten zoals chocolade is de systemische- of 

contactactiviteit van een werkzame stof cruciaal: systemische middelen (vaak toegepast in het veld) 

kunnen via het vaatbundelsysteem tot in alle delen van de cacaoboon migreren (zowel de schil als de 

cotyledonen) terwijl contactmiddelen (vaak gebruikt voor naoogsttoepassingen in containers en 

warenhuizen) vaak op de buitenste lagen zoals de schil aanwezig blijven (Joncheere, 2011). Deze niet-

systemische middelen ondergaan slechts een minimale herverdeling vanuit de initiële contactplaats en 

werkt door contact met de schimmel of het insect, waardoor een voldoende egale bedekking 

essentieel is. Systemische middelen kunnen lokaal systemisch zijn, waarbij enkel lokale herverdeling 

vanuit de initiële contactplaats optreedt, beperkt systemisch, met een acropetaal transport doorheen 

de weefsels via de vaatbundels of volledig systemisch, waarbij ook afdaling gebeurt tot in de wortels. 

Deze laatste soort omvat slechts één fungicide (Spanoghe, 2017). Soms is er bij contactmiddelen dus 

sprake van een minimale migratie tot in de cotyledonen van de cacaobonen, maar dit proces is ook 

afhankelijk van de omstandigheden: warmte en vochtigheid kan dit proces stimuleren (Joncheere, 

2011). Lipofiele werkzame stoffen (met een hoge Kow-waarde) kunnen algemeen makkelijker 

binnentreden in de wasachtige cuticula van de bladeren en vruchten, die eerder hydrofobe 

eigenschappen bevat. Daarnaast kan het gebruik van hulpstoffen de opname van de werkzame stoffen 

enorm verbeteren, waardoor de kans dat de residuen in de cacaobonen migreren verhoogt (Bukovac 

& Petracek, 1993; Wang & Liu, 2007). Deze hulpstoffen kunnen niet enkel de binnentreding van de 

werkzame stoffen tot in de weefsels verbeteren, maar ook bijvoorbeeld het contactoppervlak 
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vergroten. Vooral systemische middelen zijn bedoeld om de plantweefsels te penetreren en naast een 

preventieve werking ook een curatieve werking uit te voeren. Dit is vooral het geval bij de bestrijding 

van schimmels, die bij een ongelijke of slechte bedekking door contactmiddelen het gewas makkelijk 

kunnen infecteren: vanaf het binnentreden in de weefsels zijn de pathogenen nagenoeg ongevoelig 

voor de werking van preventieve contactfungiciden. Het gebruik van systemische middelen brengt 

echter voor- en nadelen met zich mee: de pathogenen kunnen makkelijker worden afgedood indien ze 

het gewas reeds geïnfecteerd hebben en moeten minder frequent worden toegepast, maar de 

specifiekere werking leidt sneller tot resistenties en er kan sprake zijn van penetratie tot in delen van 

het gewas die dienen voor menselijke consumptie, zoals de cacaobonen (Spanoghe, 2017). Met 

behulp van bepaalde extractietechnieken is het mogelijk de fracties werkzame stoffen te bepalen die 

de cuticula en mogelijk andere weefsels hebben gepenetreerd na toepassing ervan op het oppervlak 

van het gewas (Figuur 10).  

 

De systemische- of contactactiviteit van de werkzame stoffen bepaalt dus deels mee of het ontdoen 

van de schil van de cacaoboon zorgt voor een daling in GBM-residuen in de verdere 

verwerkingsstappen. Sommige werkzame stoffen (zoals onder andere endosulfan, pirimifos-methyl, 

chloorpyrifos) zouden eventueel kunnen worden verwijderd door desodorisatie van de cacaoboter, 

waarbij temperaturen hoger dan 180°C worden bekomen. Ook gedurende het roosteren van de bonen 

wordt de temperatuur opgevoerd tot 100-140°C voor 45 tot 70 minuten (afhankelijk van de condities 

en vereisten voor het gewilde product). Het opvoeren van de temperatuur van de bonen tot boven 

130°C is afgeraden gezien de cacaoproducten hiervan een verbrande smaak kunnen krijgen en 

hierdoor niet meer nuttig zijn voor de industrie. De MRL is van toepassing op rauwe producten zoals 

cacaobonen, maar gedurende het proces gebeurt er mogelijk concentratie, waardoor het 

residugehalte van de werkzame stoffen wordt opgedreven, bijvoorbeeld bij de vorming van 

cacaoboter. Hierdoor kan het residugehalte boven de MRL komen te liggen (Joncheere, 2011). 

 

1.6.2 Toxicologische eigenschappen van GBM’s 

Om te kunnen bepalen of de consumptie van chocolade aanleiding geeft tot een overmatige inname 

van GBM-residuen, moet een risicoanalyse worden uitgevoerd. Het risico stelt de waarschijnlijkheid 

voor dat iets ongewenst zal plaatsvinden ten gevolge van een ongewenste blootstelling aan een 

gevaar. Het risico kan dus worden beschreven als het product van de blootstelling met het gevaar. 

Wanneer één van beide factoren afwezig is, is dus geen risico aanwezig. Om een goede risicoanalyse 

uit te voeren zijn de verschillende toxicologische parameters van de werkzame stoffen cruciaal. Op 

Figuur 10: Schema van de distributie van GBM-residuen op en in het blad. Dankzij 
verschillende extractieprocedures kunnen de de verschillende fracties worden 
gekwantificeerd (Lichiheb et al., 2015). 
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basis van dierproeven wordt bepaald wat de concentratie is waarbij géén (NOAEL: no observed 

adverse effect level) of een minimaal (LOAEL: lowest observed adverse effect level) effect wordt 

waargenomen. Deze en andere toxicologische waarden, zoals de LD50 (de dosis werkzame stof 

waarbij, na een eenmalige toediening, de dood van de helft van de behandelde organismen optreedt) 

kunnen worden bepaald door de proefdieren bloot te stellen aan toenemende dosissen van werkzame 

stoffen. Dit laat toe om een dosis-responscurve op te stellen, die een typische sigmoïdefunctie 

beschrijft, zoals zichtbaar in Figuur 11. Uit de NOAEL-waarde bij de chronische tests wordt de ADI-

waarde of Acceptable Daily Intake (Aanvaardbare Dagelijkse Inname) afgeleid door rekening the 

houden met de conversie van dieren naar mensen én de variatie tussen individuen. Deze waarde geeft 

de dagelijkse dosis aan die een mens een leven lang zonder risico mag innemen en wordt uitgedrukt in 

mg kg-1 lichaamsgewicht (BW) per dag. Naast de ADI wordt ook de ARfD of Acute Referentie Dosis 

bepaald op basis van de acute tests. Deze wijst op toxiciteit vastgesteld bij éénmalige blootstelling en 

wordt uitgedrukt in mg per kg lichaamsgewicht (BW) (Renwick, 2002; Spanoghe, 2017). 

  

1.7 Onderzoekshypothesen 

De vragen die zich stellen zijn vooral gericht op de mogelijke aanwezigheid van GBM-residuen in de 

chocolades, cacaobonen en de stappen gedurende het proces. Een aantal hypothesen met bijhorende 

onderzoeksvragen worden geformuleerd: 

 

Hypothese 1: Door het gebruik van bestrijdingsmiddelen tijdens de teelt en opslag van cacaobonen zijn 

er residuen waarneembaar tot in de verwerkte chocolades. 

 

Figuur 11: De algemene dosis-responscurve van een bepaalde toxische stof. Emax staat 
voor het maximale effect dat wordt bekomen bij de toediening van een hoge concentratie 
van het middel, EC50 geeft de concentratie waarbij het effect de helft is van Emax , NOAEL 
geeft de concentratie weer waarbij geen effect kan worden waargenomen (Black, Koller, & 
Miller, 2013). 



26 
 

Onderzoeksvraag 1: Wat is het extractie-rendement van de werkzame stoffen uit chocolades, 

cacaobonen en tussenproducten tijdens het proces? Daarbij wordt ook onderzocht wat de mogelijke 

effecten van specifieke eigenschappen van de chocolades of andere stalen zijn. 

 

Onderzoeksvraag 2: Zijn er residuen van GBM’s aanwezig in commercieel beschikbare chocolades? 

Naast gewone chocolades (puur, melk en wit) worden ook chocolades met extra toevoegingen 

onderzocht. 

 

Onderzoeksvraag 3: Is er een effect van de oorsprong of het label in het gehalte aan GBM-residuen in 

chocolades en cacaobonen?  

 

Onderzoeksvraag 4: Vertonen de teruggevonden werkzame stoffen een grotere affiniteit voor de 

cacaoboter? Hierbij wordt een massabalans opgesteld die aantoont of, bij toevoeging van werkzame 

stoffen aan de cacaomassa zelf, er effectief een verschil ontstaat in de concentratie van deze 

werkzame stofeen in de zuivere cacaoboter die uit de cacaomassa wordt gescheiden en of er dus een 

duidelijke voorkeur ontstaat in matrix. 

  

Onderzoeksvraag 5: Is er fluctuatie van de residugehaltes tijdens de verschillende 

verwerkingsprocessen van cacaobonen tot chocolade? Het proces, dat op laboschaal zal worden 

gevolgd, omvat verscheidene onderdelen, elk met eigen specifieke eigenschappen, zoals temperatuur 

en receptuur. Door analyse kan een schema worden opgesteld dat de concentraties aan GBM-

residuen in kaart brengt overheen het verloop, waardoor veranderingen in de concentratie van deze 

residuen mogelijk kunnen worden gelinkt aan processtap-specifieke eigenschappen.  

 

Hypothese 2: Kan de consumptie van chocolades met GBM-residuen een gezondheidsrisico betekenen 

voor de consument? 

 

Onderzoeksvraag 6: Kan de consumptie van chocolade een acuut of chronisch risico betekenen voor 

de bevolkingsgroepen? De chocolades zijn bestemd voor menselijke consumptie en hier kan dus 

mogelijk een gevaar optreden. Om dit te onderzoeken wordt een risicoanalyse uitgevoerd op basis van 

de resultaten van het residu-onderzoek. 

 

Onderzoeksvraag 7: Wat is de Margin of Exposure voor de consumptie van chocolade met residuen 

van GBM’s? Deze term beschrijft de ernst van de mogelijke contaminatie van de bevolking en geeft de 

ratio weer tussen de NOAEL en de blootstelling. Indien deze groter wordt dan 100 is er geen reden 

voor maatschappelijke bezorgdheid omtrent de inname van GBM-residuen via chocolade. 
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2. Materiaal en methoden 

2.1 Staalname 

Verscheidene producten worden geanalyseerd, variërend van verschillende eindproducten 

(chocolades) die commercieel te verkrijgen zijn, tot stalen tijdens de tussenstappen van de productie 

van chocolade. Hiernaast wordt ook het startproduct, de cacaoboon, geanalyseerd.  

 

2.1.1 Staalname van de chocolades 

Er is een breed gamma aan chocolades terug te vinden in de winkel en hieruit worden een aantal 

chocolades getest. Daarnaast wordt gekeken of een label (zoals het biologische label), aromatische 

toevoegingen en de algemene samenstelling van de chocolade een invloed kunnen uitoefenen op het 

residugehalte. Hiervoor worden ook chocolades met verschillende labels en samenstellingen getest. 

De geteste chocolades en hun codering worden weergegeven in Tabel 12.  

 
Tabel 12: Geteste chocolades met bijhorende codering, de percentages verzadigde vetten slaan op het totaalgewicht van de 

chocolades. 

Type Code Korte beschrijving Samenstelling 

Puur 

 

 

 

Z1 Pure chocolade van een huismerk 

(Delhaize)  

Minimum 44% cacaobestanddelen 

31% vetten, waarvan 20% verzadigde 

Z2 Pure chocolade met infusies van 

sinaasappelaroma (biologisch label) 

(Delhaize) 

Cacaomassa afkomstig van de Dominicaanse republiek 

0.2% essentiële sinaasappelolie 

Minimum 55% cacaobestanddelen 

34% vetten, waarvan 21% verzadigde 

Z3 Pure chocolade met infusies van 

veenbes en sinaasappel (Delhaize) 

4% veenbessengranulaat, waarvan 0.8% geconcentreerd 

veenbessensap 

2.5% sinaasappelgranulaat, waarvan 0.8% geconcentreerd 

sinaasappelsap 

Minimum 72% cacaobestanddelen 

37.5% vetten, waarvan 23.9% verzadigde 

Z4 

 

Pure chocolade (biologisch label) 

(Delhaize) 

Minimum 70% cacaobestanddelen 

43% vetten, waarvan 26% verzadigde 

Z5 Pure chocolade met sinaasappel- en 

kaneelaroma (biologisch label) 

 (Côte d’or) 

Trinitariobonen uit de Dominicaanse republiek 

Minimum 60% cacaobestanddelen 

37% vetten, waarvan 22% verzadigde 

Z6 Pure chocolade (biologisch label) 

(Côte d’or) 

Trinitariobonen uit de Dominicaanse republiek 

Minimum 70% cacaobestanddelen 

42% vetten, waarvan 25% verzadigde 

Z7 Pure chocolade met stukken limoen en 

munt (Galler) 

Citroenstukken 6.5% (suiker, geconcentreerd citroensap, 

citroenolie), groene munt 0.7% 

Minimum 70% cacaobestanddelen 

41.8% vetten, waarvan 26% verzadigde 

Z8 Pure chocolade met sinaasappel en 

amandelen (Lindt) 

7% sinaasappelbereiding (34% sinaasappel pasta) 

7% amandelen 

Minimum 48% cacaobestanddelen 

32% vetten, waarvan 18% verzadigde 

Z9 Pure chocolade met amandelen en 

blauwe bessen (Delhaize) 

4.5% amandelstaafjes, 2.5% bosbessengranulaat (waarvan 

1.2% gedehydreerd geconcentreerd bosbessensap) 

Minimum 72% cacaobestanddelen 

40.6% vetten, waarvan 24.4% verzadigde  

Z10 

 

Pure chocolade met vijgen en 

walnoten (Delhaize) 

Walnoot 4.4% (walnoot 3%, karamel), 4% vijgengranulaat 

(suiker, gedehydreerde geconcentreerde vijgenpasta 1%) 
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Om de rendementen te bepalen wordt meteen na de staalname een gekende hoeveelheid aan 

werkzame stoffen toegevoegd aan de stalen (prespiken) en wordt na de analyse berekend hoeveel 

percent van de toegevoegde werkzame stoffen worden teruggevonden. Dit is nodig om de 

nauwkeurigheid van de methode te valideren. Daarnaast worden de rendementen van de gespikte 

chocoladestalen onderling vergeleken en wordt geëvalueerd of een meer algemene opsplitsing (melk, 

wit of puur) kan worden bekomen. Indien dit niet mogelijk is, wordt gezocht of bepaalde 

eigenschappen of specifieke toevoegingen een invloed uitoefenen op de rendementen, zoals het 

minimale cacaobestanddelengehalte of de hoeveelheid vet. Om de verdere bruikbaarheid van de 

methode te testen worden chocolades met een verschillende samenstelling ook aan een hogere 

concentratie gepre-spiked (om te verifiëren of de voorgestelde methode eveneens werkt voor hogere 

concentraties aan werkzame stoffen) en worden ook stalen gepostspiked. Deze hoger 

geconcentreerde pre-spikes worden uitgevoerd op stalen van zowel een witte als een pure chocolade. 

De postspikes geven weer wat de matrixeffecten zijn en de invloed hiervan op de analyse van de 

werkzame stoffen. Er wordt hier ook postspiking uitgevoerd op stalen afkomstig van pure en witte 

chocolade, om de matrixeffecten van de verschillende samenstellingen te kunnen vergelijken. Om 

deze postspikes zo nauwkeurig mogelijk uit te voeren, worden eerst blanco stalen geprepareerd en 

een eerste keer geanalyseerd alvorens te worden gespiked. Dankzij deze werkwijze kan exact bepaald 

worden wat de reeds aanwezige residuen in de blanco stalen zijn en kan hier rekening mee worden 

gehouden tijdens de berekening.  

 

 Minimum 72% cacaobestanddelen 

39.8% vetten, waarvan 24.1% verzadigde 

Melk M1 Melkchocolade van een huismerk 

(Delhaize) 

Minimum 17% cacaobestanddelen 

28.4% vetten, waarvan 17.9% verzadigde 

M2 Melkchocolade met bonen uit 

Madagascar (Delhaize) 

Criollo en Trinitariobonen uit de Sambirano regio (Madagascar) 

Minimum 32% cacaobestanddelen 

34.9% vetten, waarvan 21.3% verzadigde 

M3 Matinettes met melkchocolade 

(Jacques) 

Geen minimum cacaobestanddelenpercentage beschreven 

35,9% vetten, waarvan 22.7% verzadigde 

M4 Melkchocolade met koffie (Galler) 1.4% gemalen koffie, 1% verpletterde koffiebonen 

Minimum 34% cacaobestanddelen 

38.1% vetten, waarvan 24.1% verzadigde 

M5 Melkchocolade met karamel en 

zeezout (Tony chocolonely) 

10% stukjes karamel, 0.5% zeezout 

Minimum 32% cacaobestanddelen 

32% vetten, waarvan 19.4% verzadigde 

M6 Melkchocolade op basis van rijstmelk 

en hazelnootstukjes (Monty king) 

Geen minimum cacaobestanddelenpercentage beschreven 

32.95% vetten, waarvan 18.14% verzadigde 

Wit W1 Witte chocolade van een huismerk 

(Carrefour) 

Minimum 27% cacaobestanddelen 

35.2% vetten, waarvan 21.2% verzadigde 

W2 Witte chocolade met infusies van 

framboos (Galler) 

2.3% frambozenpoeder 

Minimum 23% cacaobestanddelen 

37.8% vetten, waarvan 23.9% verzadigde 

W3 Witte chocolade met vanille-aroma 

(Galler) 

Vanille-aroma <1%  

Minimum 34% cacaobestanddelen 

42.7% vetten, waarvan 27% verzadigde 

W4 Witte chocolade (Nestlé) Geen minimum cacaobestanddelenpercentage beschreven 

33% vetten, waarvan 20% verzadigde 

W5 Witte chocolade (Jacques)  Minimum 28% cacaobestanddelen 

33.9% vetten, waarvan 21% verzadigde 
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2.1.2 Staalname van de cacaobonen 

Cacaobonen kunnen een potentieel gehalte aan GBM-residuen bevatten, waardoor deze ook worden 

getest. De methode die wordt toegepast is grotendeels analoog aan deze voor chocolade. Om de 

matrixeffecten in kaart te brengen wordt ook postspiking uitgevoerd op stalen die geprepareerd zijn 

startende van de gehele boon. Naast de monitoring en validatie van de methode voor de analyse van 

GBM-residuen in cacaobonen wordt ook een massabalans opgesteld. Hierbij worden de fracties van 

de GBM-residuen bepaald die in de boter- en restfractie (mengsel van de resterende cacaoboter en de 

vetvrije droge cacobestanddelen) terecht komen. Om deze massabalans te vervolledigen is er nood 

aan de ontwikkeling van een separatiemethode die de cacaoboter zo zuiver mogelijk kan scheiden uit 

de cacaomassa. Bij het gebruik van een laag glasvezel met constante dikte gevolgd door een 

filtreerpapiertje, kan een redelijk zuivere scheiding worden bekomen. Aan de hand van het gekende 

cacaoboterpercentage van de bonen (dat op het label wordt aangegeven) kan bepaald worden 

hoeveel percent cacaoboter kan worden gescheiden met deze methode. Hiernaast worden ook de 

rendementen van de werkzame stoffen in de gesepareerde boter en de restfractie bepaald via 

prespiking, waardoor een massabalans opstellen mogelijk wordt. Deze methode wordt in Figuur 12 

geïllustreerd. Er wordt op de punten b (Spiking (b) in Figuur 12) gespiked om rendementen te 

bekomen voor beide fracties (cacaoboter en de restfractie). Op andere stalen wordt enkel op punt a 

(Spiking (a) in Figuur 12 gespiked. Via deze weg wordt het mogelijk weer te geven in welke fase de 

werkzame stoffen zich liever bevinden.  

 

Om deze affiniteit voor de vetfase (cacaoboter) statistisch weer te geven wordt de veronderstelling 

gemaakt dat indien de werkzame stof geen voorkeur heeft voor de cacaoboter of de vetvrije droge 

cacaobestanddelen, deze zich gelijkmatig zal verdelen over de volledige massa. Een voorbeeld van de 

standaardwaarde bij de nulhypothese (geen voorkeur) wordt gegeven voor het geval waarbij een 

Figuur 12: Mechanisme voor het bepalen van de massabalans van een aantal 
werkzame stoffen in de cacaobonen. 
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gemiddelde boterseparatie van 53 ± 5.35% (n=14) wordt bekomen. De berekening van de 

standaardwaarde wordt in de onderstaande formule gegeven: 

 

𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑎𝑟𝑑𝑤𝑎𝑎𝑟𝑑𝑒 =
𝑏𝑜𝑡𝑒𝑟𝑓𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑒 (𝑔)

𝑟𝑒𝑠𝑡𝑓𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑒 (𝑔)
=

0.69165 𝑔

2.30835 𝑔
 ≈ 0.3 

 

Deze standaardwaarde wordt vergeleken met een variabele waarde (VW): 

 

𝑉𝑊 =
(𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑒 𝑤𝑒𝑟𝑘𝑧𝑎𝑚𝑒 𝑠𝑡𝑜𝑓 𝑖𝑛 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑡𝑒𝑟𝑓𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑒 (

𝑚𝑔
𝑙

) − 𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑜 𝑏𝑜𝑡𝑒𝑟𝑓𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑒 (
𝑚𝑔

𝑙
)) ∗ 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑓𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑒

(𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑒 𝑤𝑒𝑟𝑘𝑧𝑎𝑚𝑒 𝑠𝑡𝑜𝑓 𝑖𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑓𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑒 (
𝑚𝑔

𝑙
) − 𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑜 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑓𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑒 (

𝑚𝑔
𝑙

)) ∗ 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑏𝑜𝑡𝑒𝑟𝑓𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑒
 

 

Deze aangepaste waarden wordt voor elke werkzame stof en elk staal apart berekend. Wanneer deze 

worden gedeeld door de standaardwaarde kan een genormaliseerde waarde worden bekomen die de 

affiniteit van de werkzame stof voor de boterfractie aangeeft. Deze waarde kan via een one-sample t-

test statistisch worden geanalyseerd om te kijken of er significante verschillen zijn met de 

genormaliseerde standaardwaarde (=1). De teststatistiek wordt als volgt berekend: 

 

𝑇 =  
�̅� −  𝜇

√𝑠²
𝑛

 

 

Met �̅� het steekproefgemiddelde, s² de steekproefvariantie, n de steekproefgrootte en µ het 

gespecifieerde populatiegemiddelde (de genormaliseerde standaardwaarde) (Ross & Willson, 2017). 

Er wordt aangenomen dat de waarden een normale verdeling volgen. Aangezien de affiniteit van een 

middel voor de vetfase ook wordt weergegeven met de Kow-waarde, kan de correlatie tussen de 

genormaliseerde waarden en de Kow tevens worden bepaald. De Kow of Pow (die vaak in logaritmische 

vorm wordt vermeld) geeft voor elke werkzame stof een beeld van de affiniteit ervan voor een niet-

polaire fase. Deze term, ook wel de ‘octanol-water-partitiecoëfficiënt’ genoemd, wordt bepaald door 

de verhouding van de concentraties van de werkzame stof die in oplossing gaan in gelijke volumes van 

respectievelijk 1-octanol en water:  

 

𝐾𝑜𝑤 =
𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑒 𝑖𝑛 𝑑𝑒 𝑛𝑖𝑒𝑡 − 𝑝𝑜𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑓𝑎𝑠𝑒 (𝑜𝑐𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙)

𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑒 𝑖𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑓𝑎𝑠𝑒 (𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟)
 

 

Wanneer de component een verhoogde affiniteit heeft voor octanol, zal in deze fase een hogere 

concentratie aan de component aanwezig zijn, waardoor de Kow stijgt. Deze component zal dus een 

voorkeur hebben voor vetrijke fasen (Sangster, 1997). Het wordt verwacht dat er tijdens het 

monitoren meer middelen met een hoge Kow-waarde worden teruggevonden. Dit is te wijten aan de 

vetrijke samenstelling van cacaobonen en chocolade, waardoor de vetoplosbare werkzame stoffen 

zeer moeilijk weg te krijgen zijn uit de vetmatrix. Naast het bepalen van de massabalans wordt ook 

onderzocht wat de invloed van de matrices (cacaoboter en de restfractie) is op de rendementen. 

Hiervoor worden postspikes aangemaakt. Deze worden echter op een andere manier geprepareerd 

dan deze van de chocolades: in plaats van reeds geanalyseerde blanco stalen te spiken worden aparte 

stalen geprepareerd en wordt na het indampen en heroplossen van de stalen bestemd voor de 
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analyse met GC-ECD gespiked. De stalen bestemd voor de analyse met LC-MS/MS worden na 

verdunning met milli-Q-water gespiked.  

 

2.1.3 Staalname tijdens het productieproces 

Doorheen het productieproces op laboschaal worden een aantal stalen genomen. Een deel van de 

stalen wordt gebruikt om een rendementsbepaling op uit te voeren, het andere deel als blanco’s en 

dienen dus voor de monitoring. Het is niet mogelijk om bij de start van het productieproces te spiken 

en daarna het verloop van de GBM-residuen te bepalen gedurende de doorloop van het proces (reden 

hiervoor is de contaminatie van de verwerkende apparatuur). Eveneens geeft het artificieel spiken van 

de cacaobonen (of startproducten) een foutief beeld van het effect van de verwerking aangezien de 

residuen zich niet correct hebben kunnen verdelen. In deze thesis worden de reeds aanwezig residuen 

in de startproducten opgevolgd en gebruikt om het effect van de verwerking te berekenen.  

 

Gedurende het productieproces (Figuur 13) waarbij op laboschaal pure chocolade wordt 

geproduceerd, worden telkens 16 stalen van de cacaomassa, cacaoboter, verfijnde massa en droog 

concheermengsel genomen. Van het nat concheermengsel worden slechts 8 stalen genomen omdat 

niet wordt aangenomen dat er grote verschillen zullen optreden met de residuen in het droge 

concheermengsel. Ook na het tempereren worden geen stalen genomen aangezien deze stap 

hoogstwaarschijnlijk geen invloed heeft op de residuen. De helft van de stalen dient voor monitoring 

Figuur 13: Het productieproces van pure chocolade op laboschaal. Stalen worden 
genomen van de cacaomassa, cacaoboter, verfijnd mengsel, droog concheermengsel 
en nat concheermengsel. (*) 10 uur bij 30°C, 120 minuten bij 60°C en 240 minuten bij 
70°C. 
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en procesopvolging, de andere helft voor de validatie. De recepturen van de verschillende stappen in 

het proces worden weergegeven in Tabel 13. Aangezien de recepturen gekend zijn, wordt het mogelijk 

om tijdens de monitoring de werkelijke residuen te vergelijken met theoretische residuen die kunnen 

worden berekend door de residuen in de cacaoboter en cacaomassa te vermenigvuldigen met hun 

percentage in de receptuur tijdens de verschillende opvolgende stappen (rekening houdend met de 

rendementen). Met deze data kunnen independent sample t-tests worden uitgevoerd als een normale 

verdeling verondersteld wordt: indien de gemiddelde theoretische concentratie significant hoger ligt 

dan de werkelijke, kan worden gesteld dat tijdens het proces mogelijk een afzwakking gebeurt van de 

concentratie aan GBM-residuen. Omgekeerd kan een significant hogere gemiddelde werkelijke 

concentratie wijzen op een verhoging van de residu-concentraties. Tijdens de berekening van de 

theoretische concentraties aan residuen wordt echter geen rekening gehouden met de verdamping 

van water. Daarom wordt verwacht dat de theoretische concentraties telkens licht lager liggen dan 

deze optimaal zouden moeten zijn en kan een significante verhoging in concentratie dus niet 

statistisch bewezen worden. 

 
Tabel 13: Procenturele samenstelling (massa) van de ingrediënten gedurende de verschillende stappen van het 

productieproces. 

Ingrediënt  Mengen en verfijnen (%) Droog concheren (%) Nat concheren (%) 

Cacaoboter 7.72 8.64 13.96 

Cacaomassa 35.43 35.08 32.77 

Sojalecithine / / 0.70 

Suiker 56.84 56.28 52.57 

 

2.1.4 Opgenomen werkzame stoffen 

Alle stalen worden getest op de aanwezigheid van de verschillende werkzame stoffen (multiresidu) die 

in Tabel 14 worden weergegeven. Daarnaast worden deze middelen ook gebruikt bij het spiken.  

 
Tabel 14: De oplosbaarheid in water, de logaritmische octanol-water partitiecoëffficiënt (Log Kow) en de algemene 

werking van de opgenomen werkzame stoffen (Lewis, Tzilivakis, Warner, & Green, 2016). 

Product Oplosbaarheid in water 

(mg l-1 bij 25°C) 

Log Kow Werking GBM 

Acetamiprid 2950 0.80 Insecticide 

Alachlor 240 3.09 Herbicide 

Aldrin 0.027 6.5 Insecticide 

Ametryn 200 2.63 Herbicide 

Azoxystrobine 6.7 2.5 Fungicide 

Bentazon 7112 -0.46 Herbicide 

Bifenthrin 0.001 6.6 Insecticide, acaricide 

Bitertanol 3.8 4.1 Fungicide 

Boscalid 4.6  2.96 Fungicide 

Butachlor 20  4.5 Herbicide 

Cadusafos 245 3.85 Insecticide, nematicide 

Carbaryl 9.1 2.36 Insecticide 

Carbendazim 8 1.48 Fungicide 

Carbofuran 322 1.8 Insecticide, nematicide, acaricide 

Chloorpyrifos 1.05 4.7 Insecticide 

Cymoxanil 780 0.67 Fungicide 



33 
 

Cypermetrine 0.009 5.55 Insecticide 

DDD 0.09 6.02 Transformatieproduct van DDT 

DDE 0.12 6.51 Transformatieproduct van DDT 

DDT op  / / Insecticide, isomeer van DDT 

DDT pp 0.025 6.91 Insecticide, isomeer van DDT 

Diazinon 60 3.69 Insecticide, acaricide, repellent 

Dieldrin 0.14 3.7 Insecticide 

Difenconazole 15  4.36 Fungicide 

Dimethoaat 25900  0.75 Insecticide, acaricide 

Dimethomorf 28.95 2.68 Fungicide 

Diuron 35.6 2.87 Herbicide 

Endosulfan α 0.32 4.75 Insecticide, acaricide 

Endosulfan β 0.45 3.83 Insecticide, acaricide 

Endrien 0.24 3.2 Insecticide, avicide, rodenticide 

Ethoprofos 1300 2.99 Insecticide, nematicide 

Fenamifos 345 3.3 Nematicide 

Fenbuconazole 2.47 3.79 Fungicide 

Fenpropimorf (1) 4.32  4.1 Fungicide 

HCH β 8.52 3.50 Insecticide, acaricide 

Hexachlorobenzeen 0.0047 3.93 Fungicide, biocide, hout preservatief  

Hexaconazole  18 3.9 Fungicide 

Imazalil 184 2.56 Fungicide 

Imidacloprid 610 0.57 Insecticide 

Kresoxim-methyl 2 3.4 Fungicide 

Linuron 63.8 3.0 Herbicide 

Malathion 148 2.75 Insecticide, Acaricide 

Metalaxyl 8400 1.75 Fungicide 

Methiocarb 27  3.18 Insecticide, Molluscicide, vogelrepellent 

Methomyl 55000 0.09 Insecticide en nematicide 

Methoxychlor 0.1 5.83 Insecticide 

Methribuzin 1165 1.65 Herbicide 

Metsulfuron-methyl 2790 -1.87 Herbicide 

Monocrotofos  818000  -0.22 Insecticide, acaricide 

Oxamyl 148100 -0.44 Insecticide, acaricide, nematicide 

Pirimicarb  3100 1.7 Insecticide 

Prochloraz 26.5 3.5 Fungicide 

Profenofos 28 1.7 Insecticide, acaricide 

Propanil 95 2.29 Herbicide 

Propiconazole (2) 150 3.72 Fungicide 

Propoxur 1800 0.14 Insecticide, acaricide 

Pyraclostrobine 1.9 3.99 Fungicide 

Pyrazosulfuron-

ethyl 

14.5 3.16 Herbicide 

Pyrimethanil 121  2.84 Fungicide 

Spiroxamine 405 2.89 Fungicide 

Tebuconazole 36 3.7 Fungicide 

Tebuthiuron 2500 1.79 Herbicide 

Terbufos 4.5 4.51 Insecticide, nematicide 

Terbutryn 25 3.66 Herbicide 

Thiabendazole 30 2.39 Fungicide 

Thiamethoxam 4100  -0.13 Insecticide 

Thifensulfuron-

methyl 

54.1 -1.65 Herbicide 
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Thiodicarb 22.2 1.62 Insecticide, molluscicide 

Tirazofos 35 3.55 Insecticide, acaricide, nematicide 

Triademinol 72 3.18 Fungicide 

Trifloxystrobine 0.61 4.5 Fungicide 

              (1) (US EPA, 2006a) (2) (Dewhurst & Dellarco, 2004) 

 

2.2 Opstelling van de analysemethode 

2.2.1 Voorbehandeling van de stalen 

2.2.1.1 Methode 1: vergruisde gesmolten chocoladestalen  

De chocolade wordt vergruisd in een koffievergruizer voor een tiental seconden tot zeer fijne partikels 

worden gevormd. Daarna wordt 3 gram nauwkeurig afgewogen in plastic tubes. Een aantal stalen 

ontvangen een bepaalde hoeveelheid spike-oplossing (pre-spiking) met daarin een hoeveelheid 

opgeloste werkzame stoffen met gekende concentratie. Zowel van de blanco stalen als van de 

gespikete stalen worden 4 herhalingen gemaakt. De stalen die gespiked zijn worden 1 uur lang apart 

gezet om een goede indringing van de werkzame stoffen in de chocoladepartikels te verzekeren. Vlak 

voor de extractie wordt een warmwaterbad opgezet om de stalen te smelten voor en tijdens de 

vloeistofextractie. 

 

2.2.1.2 Methode 2: vergruisde niet-gesmolten chocoladestalen 

Om het effect van het smelten tijdens de extractie op het rendement in kaart te brengen, worden ook 

niet-gesmolten stalen gemaakt. Dezelfde methode wordt toegepast als in 2.2.1.1 Methode 1: 

vergruisde gesmolten chocoladestalen, met uitzondering dat de stalen niet worden gesmolten tijdens 

de vloeistofextractie. 

 

2.2.1.3 Methode 3: cacaobonen 

De bonen worden eerst ontdaan van de schil. Hierna worden de bonen intensief fijngemalen en 

gemengd tot een soort cacaomassa door middel van een kogeltrilmolen. Bij het gebruik van de 

kogeltrilmolen worden de cacaobonen 5 minuten intens geschud in een capsule met stalen kogels met 

een diameter van 1 cm. De kogeltrilmolen geeft een beter en consistenter beeld van de werkelijke 

cacaobonenverwerking in de industrie vergeleken met een mixer. Voor de monitoring en de validatie 

wordt de volledige boon voor analyse gebruikt. Voor de opstelling van de massabalans worden de 

plastic tubes gevuld met een royale laag glasvezel met bepaalde dikte (> 4 cm), gevolgd door een 

laagje filtreerpapier en hierin komt een afgewogen hoeveelheid van de vloeibare cacaomassa (al dan 

niet gespiked). De tubes worden 5 minuten aan 10 000 rotaties per minuut (rpm) gecentrifugeerd, 

waarna een scheiding ontstaat tussen de cacaoboter, die tot onderin de tube doordringt (zoals 

zichtbaar in Figuur 14), en de restfractie (de resterende fractie cacaoboter met de vetvrije droge 

cacaobestanddelen), die blijft hangen aan het filtreerpapier. Deze worden voor de extractie 

gescheiden en apart behandeld. Afhankelijk van het doel wordt spiking uitgevoerd op de cacaomassa 

of op de gescheiden fracties na centrifugatie. De gespikete stalen worden 1 uur lang apart gehouden 

om een goede indringing van de werkzame stoffen in de stalen te verzekeren.  
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2.2.1.4 Methode 4: stalen uit het productieproces 

Alle stalen worden nauwkeurig afgewogen (3 gram) in plastic tubes en de stalen bestemd voor spiking 

ontvangen een hoeveelheid spike-oplossing. Afhankelijk van het staal wordt voorafgaand aan het 

spiken gesmolten of niet. De cacaoboter, cacaomassa en geconcheerde massa (zowel droog als nat) 

zijn verhard aan kamertemperatuur, waardoor deze eerst moeten worden gesmolten om een beter 

contact te verzekeren tussen de spike-oplossing en het staal. Na het spiken worden ook in dit geval de 

stalen een uur apart gezet. 

 

2.2.2 Extractiemethode 

2.2.2.1 Vloeistofextractie  

De blanco stalen ontvangen elk 15 ml acetonitril (ACN), de gespikete chocoladestalen krijgen meer 

acetonitril toegediend ten gevolge van de volumetoename van de spike-oplossing. Hierna worden de 

chocoladestalen die het protocol volgen om verwarmd te worden tijdens de extractie afwisselend 

verwarmd en geschud om een zo goed mogelijk contact tussen de chocolade en de acetonitril te 

verzekeren. Dit wordt ook toegepast op de stalen van de cacaobonen (idem voor de massabalans) en 

het proces. De chocoladestalen die niet worden verwarmd worden enkel regelmatig geschud. Aan de 

stalen voor de massabalansberekening wordt een grotere hoeveelheid acetonitril toegevoegd 

aangezien de glasvezel de vloeistof vasthoudt en anders te weinig extractievloeistof kan worden 

gerecupereerd. Deze extra toevoeging van ACN wordt gecompenseerd door het gebruik van een 

hoger geconcentreerde spike-oplossing. Alle stalen worden voor 5 minuten aan 5000 tot 10000 rpm 

gecentrifugeerd. Figuur 15 geeft een beeld van de duidelijk aanwezige fasen na de centrifugatie. De 

tubes worden vervolgens overgeplaatst naar het vriesvak (-18°C) voor minimum een nacht waarna ze 

elk apart uit de vriezer worden gehaald en meteen gefilterd worden over katoenen watten. Aan deze 

watten blijft het vet hangen. Dit is zichtbaar in Figuur 16. 

 

2.2.2.2 Clean-up 

Zoveel mogelijk filtraat (maximum 10 ml) wordt in PSA-tubes (DisQuETM) van 15 ml overgebracht. De 

tubes bevatten 1200 mg MgSO4, 400 mg PSA en 400 mg C18. Deze componenten zorgen onder 

andere voor de verdere vetverwijdering. Het is belangrijk om in elke tube bijna exact evenveel 

vloeistof over te brengen, anders ontstaat er onbalans in de centrifuge. Elke tube wordt grondig 

geschud, waarna de PSA-tubes voor 5 minuten aan 3000 rpm worden gecentrifugeerd. De tubes 

kunnen maximaal 3000 rpm aan omdat ze anders barsten. 

Figuur 14: De aanwezigheid van de (gele) 
cacaoboterfractie onderin de tube na 
centrifugatie. 
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2.2.2.3 Solvent uitwisseling 

Afhankelijk van de analysemethode (GC-ECD of LC-MS/MS) wordt een opdeling gemaakt in de 

werkwijze. Voor de analyse met GC-ECD wordt 4 ml uit de stalen in glazen tubes overgebracht, waarna 

deze in de draaiverdamper worden geïnstalleerd tot alle acetonitril is verdwenen. Hierna wordt 2 ml 

hexaan toegevoegd en geschud tot alle deeltjes heropgelost zijn. Tot slot wordt een vial gevuld. Voor 

de analyse met LC-MS/MS wordt 1 ml van de stalen overgebracht in glazen maatkolven van 10 ml en 

wordt 9 ml milliQ-water toegevoegd. Vervolgens worden vials met deze verdunde oplossing gevuld. 

Echter, om preciezer te meten kan ook 3 ml staal rechtstreeks worden ingedampt en in 3 ml 90/10 

MilliQ/ACN heropgelost worden.  

 

2.2.3 Analyse 

2.2.3.1 Gaschromatografie met elektronenvangstdetectie (GC-ECD)  

Gaschromatografie met elektronenvangstdetectie is een techniek waarmee gehalogeniseerde 

verbindingen kunnen worden geanalyseerd. De gaschromatograaf wordt gebruikt voor het bepalen 

van de samenstelling van het chemicaliënmengsel met behulp van diverse gassen afhankelijk van de 

analysator en het detectortype. Het monster (in dit geval een oplossing in hexaan) wordt met behulp 

van een draaggas doorheen een kolom gestuwd. Kritische onzuiverheden in het draaggas, zoals water 

en zuurstof, kunnen reageren met de stationaire fase in de kolom en grote problemen veroorzaken, 

zoals het initiëren van achtergrondruis en het verlies van de stationaire fase, wat de levensduur van de 

analysator aanzienlijk verkort (Air Products, 2018). In de ECD wordt een straler (zoals radioactief 

tritium of 63Ni) gebruikt, waardoor bèta-straling wordt geproduceerd en deze kan op zijn beurt 

reageren met de moleculen uit het draaggas waardoor deze laatste wordt geïoniseerd en er een 

stroom ontstaat. Wanneer het effluent van de GC organische moleculen bevat met elektronegatieve 

functionele groepen zoals halogenen en fosforgroepen, worden er elektronen gevangen waardoor de 

stroom kleiner wordt. De compensatie voor deze reductie wordt vastgelegd als een positieve piek die 

gekwantificeerd kan worden (The linde group, 2018). Het gebruikte temperatuursverloop is 

weergegeven in Tabel 15. De gaschromatograaf is van type Agilent 19091S-433, de separatie wordt 

Figuur 16: De opstelling bij het 

filtreren van de extractievloeistof, in 

de filter kan duidelijk de 

aanwezigheid van vetten worden 

geobserveerd. 

Figuur 15: De samenstelling van 
het staal na centrifugatie ,1: 
ACN, 2: deel van de vetfractie 
afkomstig van de chocolade, 3: 
chocoladestaal. 
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uitgevoerd door een HP-5MS (5% Phenyl methyl siloxaan) capillaire kolom en kan maximaal 325°C aan. 

De gaschromatograaf is tevens uitgerust met een Agilent Technologies 7683 Series autosampler 

injector. De inlaat is van een split-type met een split ratio van 52:7:1 met helium als draaggas. In de 

inlaat staat de verhitter op 200°C en wordt een druk van 102.7 kPa als setpoint ingesteld. In de kolom 

is het debiet 1.3 ml/min. De afmetingen van de gebruikte kolom zijn 28.5m x 250 µm x 0.25 µm en 

werkzame stoffen die met behulp van GC-ECD kunnen worden gedetecteerd zijn alachlor, aldrin, 

bifenthrin, chloorthalonil, cypermetrine, DDE, DDT op, DDT pp, dieldrin, endosulfan α, DDD, 

endosulfan β, endrien, HCH β, hexachlorobenzeen en metoxychlor. 

 
  Tabel 15: Temperatuursverloop van de GC-ECD, T: temperatuur (°C). 

Stadium °C/min Volgende T (°C) Aanhouding (min) 

Initieel / 60 0.00 

Stijging 1 20.00 150 0.00 

Stijging 2 15.00 250 2.00 

Stijging 3 30.00 270 10.00 

Stijging 4 30.00 280 11.00 

Post  / 50 0.00 

 

2.2.3.2 Vloeistofchromatografie met massaspectrometer detectie (LCMSMS) 

LS-MS/MS of liquid chromatography - tandem mass spectrometry combineert vloeistofchromatografie 

met tandem massaspectrometrie. De scheiding van de mengsels in afzonderlijke componenten wordt 

uitgevoerd door de kolom van de chromatograaf en vervolgens worden de componenten 

onderworpen aan tandem massaspectrometrie om elke afzonderlijke component te kunnen 

detecteren. Het verschil tussen enkelvoudige en meervoudige massaspectrometrie (MS) is als volgt: bij 

enkelvoudige MS wordt slechts eenmalig gescheiden op massa/ladingsverhouding (m/z), bij tandem 

MS wordt een dubbele scheiding bewerkstelligd. Hierbij ondergaan de componenten fragmentatie 

tussen de beide MS-stappen waardoor tijdens de tweede MS-stap een grondigere selectie kan worden 

uitgevoerd op de restanten die afkomstig zijn van het precursor-ion dat door de eerste MS werd 

doorgelaten alvorens het werd gefragmenteerd. Bij het injecteren van het staal in de chromatograaf 

wordt deze doorheen een stationaire fase-kolom gepompt met behulp van een mobiele fase die onder 

hoge druk doorheen de kolom vloeit. De chemische componenten in het staal, de stationaire fase en 

de mobiele fase oefenen een interactie op elkaar uit waardoor elke component op een verschillend 

tijdstip elueert. Hierna komt het effluent terecht in de massaspectrometer, waar het verneveling en 

ionisatie ondergaat. De deeltjes migreren onder vacuüm doorheen een systeem van quadrupolen 

(MS) met een aangelegd elektromagnetisch veld. Hierdoor worden de deeltjes gescheiden op basis 

van hun massa/ladingsgetal. De doorgelaten deeltjes worden gefragmenteerd tot dochterionen met 

behulp van een inert gas en de opvolgende quadrupool wordt gebruikt om specifieke 

ionenfragmenten te selecteren. De resulterende dochterionen worden gekwantificeerd door een 

elektronenmultiplicator. De transitie van het moederion naar het dochterion is specifiek aan de 

structuur van de componenten en op deze manier kan zeer selectief gemeten worden aan de hand 

van de unieke massa/ladingstransities van elke component (EAG laboratories, 2018). De analyse wordt 

uitgevoerd door middel van een Waters ACQUITY UPLCTM, uitgerust met een quaternaire pomp en een 

membraan ontgasser. De separatiekolom (Acquity UPLC BEH C18, 130A, 2.1 mm x 50 mm) wordt op 

40°C gehouden. Een automatische injector injecteert telkens 10 µl per staal. De mobiele fase bestaat 
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uit (A) Milli-Q water met 0.1% methaanzuur en (B) acetonitril met 0.1% methaanzuur. De gradiënt 

wordt ingesteld op een debiet van 0.4 ml/min voor 98% van de mobiele fase A voor 0.25 min. Van 0.25 

tot 7 min wordt er een lineaire gradiënt ingesteld voor 98% mobiele fase B, die wordt aangehouden 

voor 1 min. Daarna wordt een lineaire gradiënt ingesteld voor 98% mobiele fase A die wordt 

aangehouden voor 1 min. Dit zorgt ervoor dat de hydrofiele componenten eerder zullen elueren dan 

de hydrofobe componenten. De analyse van de stalen wordt uitgevoerd door een triple 

quadrupolensysteem met elektrospray ionisatie (Waters Xevo® TQD massa spectrometer detectie). De 

capillaire naald wordt gehouden op +2 kV. Tijdens de MS/MS-modus wordt N2-gas gebruikt met een 

druk van 7 bar en een temperatuur van 500°C. De eigenschappen van de geanalyseerde middelen die 

specifiek zijn van aan het gebruikte apparaat zijn in Bijlage 3 weergegeven. 

 

2.2.4 Analytische prestatie 

Om zo veel mogelijk verschillende effecten in kaart te brengen worden stalen gespiked. Geprespikete 

stalen worden gespiked van zodra de afweging van de stalen is uitgevoerd. Na de doorloop van de 

methode en de instrumentele analyse kunnen de resultaten gebruikt worden om te berekenen 

hoeveel percent van de oorspronkelijk toegevoegde werkzame stoffen kunnen worden 

teruggevonden. Hierbij wordt gecompenseerd voor de residuen (>LOQ) die reeds aanwezig waren in 

de stalen voorafgaand aan het spiken: deze residuen worden verworven door de analyse van de 

blanco stalen, die daarnaast ook kunnen dienen voor de monitoring. Deze methode van pre-spiking 

toont echter niet wat de specifieke effecten van de matrix zijn waarin de werkzame stoffen zich 

bevinden. Dit is de reden waarom ook postspikes worden geprepareerd: hierbij wordt rechtstreeks 

gespiked (bijvoorbeeld 5 µl van een 1 ppm-oplossing) in de vials die de reeds geanalyseerde matrix 

bevatten (1 ml) van een blanco staal. Ook in dit geval kunnen dus de residuen die reeds aanwezig zijn 

in de vial alvorens het spiken worden bepaald. Naast postspikes worden ook enkele stalen geprespiked 

met een hogere (dubbele) hoeveelheid om de bruikbaarheid van de methode te valideren indien 

hogere concentraties aan residuen aanwezig zouden zijn. De hogere spikes bestaan uit de toevoeging 

van 200 µl van een 1 ppm-oplossing (0.067 mg kg-1), de normale spikes uit een toevoeging van 100 µl 

van een 1 ppm-oplossing (0.033 mg kg-1). Indien de rendementen van de werkzame stoffen uit de 

prespikes tussen 70 en 120% liggen, worden de residuwaarden bekomen tijdens de monitoring niet 

gecorrigeerd. Dit is te wijten aan de variabiliteit.  

 

2.3 Kwaliteitsborging 
Na de analyse van de stalen met behulp van LC-MS/MS en GC-ECD wordt een kwantitatieve 

inschatting gemaakt van de aanwezigheid van de werkzame stoffen in de stalen. Dit gebeurt op basis 

van standaardreeksen, waarin elke werkzame stof aan een bepaalde concentratie aanwezig is. Deze 

concentraties omvatten voor GC-ECD 0.004 mg l-1, 0.01 mg l-1, 0.02 mg l-1, 0.04 mg l-1en 0.1 mg l-1. Elke 

werkzame stof geeft een piek in het chromatogram op een specifieke retentietijd, maar de 

oppervlaktes van de pieken zijn eigen aan de werkzame stoffen en de concentratie. Daarom worden 

de piekoppervlaktes gelinkt aan de concentratie en op deze manier kunnen standaardcurves worden 

bekomen. Deze curves geven een standaardvergelijking weer, waarbij de R²-waarde weergeeft hoe 

goed deze fit is. Een R²-waarde van 1 betekent een perfecte fit. Een voorbeeld van de 

standaardvergelijkingen met bijhorende R²-waarden van de werkzame stoffen die worden 

geanalyseerd met behulp van GC-ECD wordt weergegeven in Tabel 16. Om fouten te voorkomen 

worden regelmatig nieuwe analyses van de standaardreeksen uitgevoerd in de apparaten waardoor 

de standaardvergelijkingen licht kunnen variëren met de tijd. 
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Tabel 16: Een voorbeeld van de standaardvergelijkingen van de standaardcurves van de werkzame stoffen geanalyseerd 
met GC-ECD. De R²-waarde geeft weer hoe nauwkeurig de vergelijking is gefit op de standaardcurve, R²=1 betekent een 
perfecte fit. 

Werkzame stof Standaardvergelijking (y= piekoppervlakte, 

x= concentratie in mg l-1) 

R²-waarde 

Alachlor Y = 591.5x + 0.6359 0.9987 

Aldrin Y = 4577.3x + 4.3881 0.9994 

Bifenthrin Y = 1762x + 1.1262 0.9999 

Chloorthalonil Y = 5319.8x + 2.8032 0.9978 

Cypermetrine Y = 3374.9x + 2.8838 0.9998 

DDD/ Endosulfan β Y = 957.9x + 17.311 0.9999 

DDE Y = 9486.7x + 14.877 0.9997 

DDT op Y = 4195.6x – 4.3479 0.9994 

DDT pp Y = 4353.5x – 8.5978 0.9994 

Dieldrin Y = 4826.1x + 5.4997 0.9989 

Endosulfan α Y = 4285.2x + 5.1686 0.9995 

Endrien Y = 2097.8x – 0.4069 0.9989 

HCH β Y = 5659x + 10.452 0.9999 

Hexachlorobenzeen Y = 5158.1x + 4.5218 0.9996 

Metoxychlor Y = 1135.5x + 0.708 0.9994 

 

In het geval van de analyse met LC-MS/MS worden de standaardvergelijkingen gelijkaardig berekend: 

oplossingen met concentraties van 0.00001 mg l-1, 0.00003 mg l-1, 0.00005 mg l-1, 0.0001 mg l-1, 

0.0003 mg l-1, 0.0005 mg l-1, 0.001 mg l-1, 0.003 mg l-1, 0.005 mg l-1, 0.01 mg l-1, 0.03 mg l-1, 0.05 mg l-1 

en 0.1 mg l-1 worden regelmatig geanalyseerd en ook hier worden de best passende curves gefit.  

 

2.4 Risicoanalyse 
De orale inname van de GBM’s die zich in de chocolades bevinden kan mogelijk een effect hebben op 

het lichaam. Daarom wordt aan de hand van een risicoanalyse bepaald wat de mogelijk impact hiervan 

is. Deze methode kwantificeert de risico’s en bepaalt de kans dat een dreiging zich voordoet. Bij het 

uitvoeren zijn 2 methoden onderscheidbaar: de deterministische en de probabilistische methode. 

Doordat de GBM-residuen vaak gecombineerd worden ingenomen, is er sprake van een cumulatief 

effect. Dit effect kan worden benaderd door het gebruik van RPF’s of relative potency factors. EFSA 

(het Europees voedselagentschap) heeft een nieuwe benadering gecreëerd om werkzame stoffen te 

groeperen en zo te implementeren in een cumulatieve risico-evaluatie. Deze techniek laat toe een 

benadering te maken van het risico dat zich voordoet wanneer er een blootstelling plaatsvindt aan 

meerdere GBM-residuen. De algemene methodologie voor het classificeren van GBM’s in Cumulative 

assessment groups (CAG’s) is gebaseerd op de gemeenschappelijke toxicologische eigenschappen van 

de middelen in een bepaald orgaan of systeem. Deze methodologie bestaat uit 4 stappen: eerst 

worden de specifieke toxische effecten geïdentificeerd, waarna de precieze oorzaak van dit toxisch 

effect op het systeem of orgaan wordt gekarakteriseerd. De dataverzameling van de indicatoren die 

wijzen op een specifiek toxisch effect volgt en tenslotte worden de werkzame stoffen die een 

gelijkaardig toxisch effect vertonen gegroepeerd in CAG’s. Dit proces is nog niet compleet waardoor 

nog geen gebruik van de CAG’s kan worden gemaakt (EFSA, 2013). Daarom wordt enkel de RPF in 
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rekening gebracht. Deze is gebaseerd op de chronische NOAEL- of BMD10-waarden van de 

verschillende residuen die in de stalen worden teruggevonden. De RPF drukt de relatieve potenties uit 

van andere middelen in dezelfde groep ten opzichte van een indexmiddel. Deze werkwijze is tevens 

ook nodig om de CAG te berekenen, aangezien de potenties op een gemeenschappelijke schaal 

moeten worden gezet. De stappen voor de berekening van de RPF zijn als volgt: eerst wordt de 

toxische potentie van elk middel gedetermineerd aan de hand van de NOAEL, LOAEL of BMD, gevolgd 

door de selectie van een indexmiddel om de toxische potenties van elk middel te standaardiseren 

waarna de RPF voor elk middel wordt bepaald. Nu kan de toxicologische activiteit van een mengsel 

van werkzame stoffen worden bepaald en worden uitgedrukt in indexmiddel equivalenten (EFSA, 

2003). De berekening van de acute RPF’s gebeurt op basis van de BMD10 en de LD50, de chronische 

RPF’s zijn gebaseerd op de chronische NOAEL. Indien de BMD10 te weinig observaties geeft, wordt de 

korte termijn NOAEL gebruikt. 

 

2.4.1 Deterministische risicoanalyse 

De deterministische methode maakt gebruik van eenvoudige rekenwijzen waarbij het risico wordt 

berekend aan de hand van vaste waarden voor de blootstelling en de toxiciteit zoals het gemiddelde, 

het maximum en het 97,5ste percentiel. Er wordt zowel een chronische als acute blootstelling in 

rekening gebracht bij het uitvoeren van de risicoanalyse. De blootstelling en het risico op basis van 

deze scenario's worden als volgt berekend: 

 

𝑏𝑙𝑜𝑜𝑡𝑠𝑡𝑒𝑙𝑙𝑖𝑛𝑔 = 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢 (
𝑚𝑔

𝑘𝑔
) ∗ 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑝𝑡𝑖𝑒 (

𝑘𝑔

𝑑𝑎𝑔 ∗ 𝑘𝑔 𝐵𝑊(𝑘𝑔)
) 

𝑅𝑖𝑠𝑖𝑐𝑜 =
𝐵𝑙𝑜𝑜𝑡𝑠𝑡𝑒𝑙𝑙𝑖𝑛𝑔

𝐴𝐷𝐼 𝑜𝑓 𝐴𝑅𝑓𝐷
 

 

Om het risico te berekenen wordt er dus vergeleken met de toxicologische referentiewaarden. Bij een 

chronische blootstelling wordt er een vergelijking gemaakt met de ADI en bij een acute blootstelling 

met de acute referentiedosis (ARfD). De ADI en ARfD van de werkzame stoffen die in de stalen worden 

teruggevonden, worden in Tabel 18 weergegeven. Wanneer het risico groter is dan 1, is er sprake van 

een aanwezig risico voor de gezondheid (Spanoghe, 2017). Deze analyse wordt hier echter niet 

uitgevoerd aangezien deze methode achterhaald is.  

 

2.4.2 Probabilistische risicoanalyse  

De probabilistische risicoanalyse maakt geen gebruik van eenvoudige rekenwijzen maar is gebaseerd 

op statistische gegevens, waarbij er gebruik wordt gemaakt van residu- en blootstellingsverdelingen, 

waardoor rekening met de variabiliteit wordt gehouden. Er moeten dus in vergelijking met de 

deterministische methode geen scenario's worden opgesteld. De residu- en blootstellingsverdelingen 

van de data worden verkregen met behulp van de Microsoft Excel add-in @RISK door middel van 

Monte-Carlo simulaties. Deze simulaties worden zowel in het langdurige als éénmalige 

consumptieverhaal 1000 keer uitgevoerd waarbij vervolgens voor beide situaties de cumulatieve 

verdelingsplots worden geïnterpreteerd. Er wordt zoals reeds vermeld opnieuw vergeleken met de 

toxicologische referentiewaarden van de werkzame stoffen (ADI en ARfD) (Spanoghe, 2017). Om aan 

te duiden hoe belangrijk de contaminatie voor de bevolking kan zijn, wordt ook de Margin of Exposure 

berekend: hierbij wordt de blootstelling vergeleken met de NOAEL-waarde. Wanneer de verhouding 

van de NOAEL op de blootstelling groter is dan 100, wordt geen reden tot ongerustheid verwacht. 

 



41 
 

2.4.2.1 Consumptiepatronen 

Voor de risicoanalyse worden de consumptiepatronen van de Belgische of Vlaamse populatie gebruikt, 

afhankelijk van de bevolkingsgroep. Hierbij wordt specifiek gekeken naar het eetpatroon voor 

chocoladeproducten. Er is vooral belangstelling voor de gemiddelden en de standaarddeviaties, gezien 

deze cruciaal zijn voor het opstellen van een consumptieverdeling (in dit geval een lognormale 

verdeling) voor de probabilistische risicoanalyse. De databank voor België bestaat uit data 

voortvloeiend uit 2 studies (opgebouwd uit enquêtes): een nationale studie die dateert uit 2004 en 

totaal beschikt over 3083 deelnemers (De Vriese et al., 2005) en een regionale Vlaamse studie uit 

2002 (Huybrechts et al., 2008) die totaal beschikt over 661 deelnemers. De consumptiedata die wordt 

gepresenteerd voor kleuters en kinderen is afkomstig van de regionale Vlaamse studie, de data voor 

adolescenten, volwassenen, bejaarden en hoogbejaarden is afkomstig van de nationale studie uit 

2004. Alle data wordt weergegeven in Tabel 17. Hieruit kan worden afgeleid dat kinderen en kleuters 

méér consumeren per kilogram lichaamsgewicht, wat ze kwetsbaarder maakt voor blootstelling. De 

hoeveelheid nulconsumenten bij de chronische inname door kleuters, kinderen, adolescenten, 

volwassenen, bejaarden en hoogbejaarden bedragen respectievelijk 6, 110, 209, 681, 324 en 499. 

 
Tabel 17: De consumptiedata van chocolade opgedeeld per bevolkingsgroep, in g kg-1 BW per dag voor de chronische 

consumptie en in g kg-1 BW voor de acute consumptie, de waarden volgen een lognormale verdeling (EFSA, 2015). 

Inname per bevolkingsgroep 

 

Gemiddelde 

 

Standaard-

deviatie  

P5 P10 Mediaan P95 P97.5 P99 

Chronische inname kleuters * 1.16 1.20 0.00 0.00 0.60 3.64 3.64 3.64 

Chronische inname kinderen 0.76 0.76 0.00 0.00 0.55 2.31 2.73 3.35 

Chronische inname 

adolescenten  

0.39 0.49 0.00 0.00 0.23 1.39 1.72 2.25 

Chronische inname 

volwassenen 

0.20 0.34 0.00 0.00 0.00 0.82 1.04 1.63 

Chronische inname bejaarden 0.10 0.19 0.00 0.00 0.00 0.50 0.59 0.82 

Chronische inname 

hoogbejaarden 

0.09 0.20 0.00 0.00 0.00 0.44 0.69 0.89 

Acute inname kleuters ** 1.92 1.48 0.31 0.42 1.80 3.93 6.13 7.07 

Acute inname kinderen 1.41 1.00 0.35 0.50 1.16 3.56 4.22 4.93 

Acute inname adolescenten 0.88 0.75 0.19 0.26 0.66 2.21 2.84 3.46 

Acute inname volwassenen 0.64 0.56 0.14 0.17 0.49 1.58 1.93 2.94 

Acute inname bejaarden 0.42 0.26 0.14 0.15 0.38 0.91 1.11 1.23 

Acute inname hoogbejaarden 0.43 0.35 0.12 0.14 0.36 1.03 1.28 1.71 

* 95-percentielen en hoger zijn niet statistisch robuust aangezien de hoeveelheid deelnemers lager is dan 60 

** het 99-percentiel is niet statistisch robuust aangezien de hoeveelheid observaties lager is dan 300 

 

2.4.2.2 Risicoberekening 

Voor de risicoberekening is er nood aan de toxicologische eigenschappen van de werkzame stoffen die 

in de stalen worden teruggevonden. Deze worden weergeven in Tabel 18. In dit geval krijgen alle 

teruggevonden werkzame stoffen in de chocolades een RPF toegewezen met als referentie de 

chronische en korte termijn NOAEL-waarden van cypermetrine. Van deze werkzame stof zijn er 

voldoende observaties en genoeg toxicologische waarden gekend. De NOAEL-waarden worden 

gebruikt voor zowel de bepaling van de acute RPF’s (op basis van de korte termijn NOAEL’s) als de 

chronische RPF’s (op basis van de chronische NOAEL’s). De chronische en acute RPF van cypermetrine 

wordt op 1 gezet en bij de berekening van de RPF’s van de andere werkzame stoffen worden zowel de 

chronische als de korte termijn NOAEL’s gedeeld door deze van cypermetrine (Tabel 19) Dit is niet 
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geheel correct aangezien niet alle middelen dezelfde werkingsactiviteit hebben in het lichaam, 

waardoor eigenlijk een overschatting wordt gemaakt. Om correct te zijn moeten de middelen binnen 

dezelfde CAG onderling worden gecategoriseerd, maar gezien deze klassering nog niet compleet is, 

worden alle middelen samengenomen en gestandaardiseerd.  

 
Tabel 18: De toxicologische eigenschappen van de gedetecteerde werkzame stoffen, acute waarden worden weergegeven in 

mg kg-1 lichaamsgewicht (BW), chronische waarden worden weergegeven in mg kg-1 BW/dag. Indien mogelijk worden telkens 

de laagste geobserveerde waarden genomen voor de LOAEL of de NOAEL. 

Werkzame stof MRL op 

cacaobonen 

(mg kg-1) (1) 

BMD10  

(2) 

LOAEL  

Chronisch 

(3)  

NOAEL 

Chronisch 

(3) 

Korte termijn 

orale NOAEL 

(3) 

ADI (4) 

 

ARfD 

(5) 

Goedgekeurd 

door de EU (1) 

Azoxystrobine 0.05 / 34 20 10 0.2 / Ja 

Boscalid 0.01 / / 4.4 22 0.04 / Ja 

Cypermetrine 0.1 / 18.1 5  12.5 0.05 0.2 Ja 

Endosulfan  0.1 1.76 1.75 0.67 3.85 0.006 0.02 Neen 

Fenbuconazole 0.05 / 31 3 5.2 0.006 0.3 Ja 

Malathion 0.02 9 / 29 34 0.03 0.3 Ja 

Metalaxyl 0.1 / 25 9.43 7.25 0.08 0.5 Ja 

Pyraclostrobine 0.1 / / 3 4 0.03 0.03 Ja 

Pyrimethanil 0.05 / 221 17 45.5 0.17 / Ja 

Tebuconazole 0.05 / 18 5.9 2.9 0.03 0.03 Ja 

(1) (European Commission, 2016), Malathion: MRL (FAO, 1998)  

(2) in mg kg-1 BW, Endosulfan: (Breysse, 2015) Malathion: BMDL10: de benchmark dose level: neemt de kwaliteit van de studie in rekening 

door een 95%-confidentieinterval (Burke, 2007) 

(3) Orale LOAEL/NOAEL op ratten, muizen of honden in mg kg-1/dag (chronisch) of mg kg-1 (acuut), indien geen bron bij korte termijn orale 

NOAEL gegeven: ratten, (European Commission, 2016) 

Azoxystrobine: chronische NOAEL: ratten, korte termijn NOAEL: honden (European Commission, 2016), chronische LOAEL: ratten (FAO, 

2008) 

Boscalid: chronische NOAEL: 2 jaar bij ratten (European Commission, 2016) 

Cypermetrine: chronische NOAEL: 24 maanden bij ratten, korte termijn NOAEL: 90 dagen bij honden  (US EPA, 2006b) 

Endosulfan: chronisch: (vrouwelijke) honden (Watts, 2009) 

Fenbuconazole: chronische NOAEL en LOAEL: ratten, korte termijn NOAEL: honden (FAO, 1998) (US Federal Register, 2013) 

Malathion: chronische NOAEL, korte termijn NOAEL: ratten (FAO, 1998) 

Metalaxyl: chronische LOAEL : ratten (US EPA, 1994), chronische NOAEL: ratten, korte termijn NOAEL: honden (European Commission, 2016) 

Pyraclostrobine: chronische NOAEL: ratten, korte termijn NOAEL: 90 dagen bij muizen (European Commission, 2016) 

Pyrimethanil: chronisch: ratten, korte termijn NOAEL: ratten (WHO, 2010a) 

Tebuconazole: chronische NOAEL en LOAEL: muizen, korte termijn NOAEL: honden (FAO, 2010) 

(4) in mg kg-1 BW/dag (European Commission, 2016) 

(5) in mg kg-1 BW (European Commission, 2016) 

 

De residu-observaties die onder de kwantificatielimiet vallen worden genomen op de helft van de 

kwantificatielimiet, de observaties die onder de observatielimiet vallen, worden op nul gezet. De 

dataset wordt hierna per werkzame stof vermenigvuldigd met de RPF (de acute RPF’s voor de acute 

risicoanalyse, de chronische RPF’s voor de chronische risicoanalyse, zie Tabel 19). Bij de acute 

risicoberekening worden de nulobservaties uit de dataset gehaald en wordt getracht een 

parametrische verdeling te fitten. De chronische dataset wordt eerst ontdaan van de nulobservaties 

om een verdeling te beschrijven, waarna de nulobservaties terug aan de dataset worden toegevoegd. 

Indien de datasets niet optimaal in een parametrische verdeling kunnen worden gegoten, wordt 

overgeschakeld op een niet-parametrische verdeling. 
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Tabel 19: Bepaling van de chronische en acute relative potency factors (RPF) van de teruggevonden werkzame stoffen in de 

chocolades met als referentiestof cypermetrine, ook de LD50 (oraal) wordt weergegeven. 

Werkzame stof LD50 oraal 

(mg kg-1 BW) 

(1) 

BMD10  

(2) 

Korte termijn 

orale NOAEL 

(3) 

NOAEL 

Chronisch (3) 

RPF Acuut RPF Chronisch 

Azoxystrobine >5000 (a) / 10 20 0.8 4 

Boscalid >5000 / 22 4.4 1.76 0.88 

Cypermetrine 287 / 12.5 5  1 1 

Endosulfan 11 (b) 1.76 3.85 0.67 0.308 0.134 

Fenbuconazole >2000 (c) / 5.2 3 0.416 0.6 

Malathion 1500 (c) 9 34 29 2.72 5.8 

Metalaxyl >669 / 7.25 9.43 0.58 1.886 

Propiconazole 550 / 2.7 3.6 0.216 0.72 

Pyraclostrobine >5000 / 4 3 0.32 0.6 

Pyrimethanil 4150 (d) / 45.5 17 3.64 3.4 

Tebuconazole 1700 (e) / 2.9 5.9 0.232 1.18 

(1) (European Commission, 2016) voor orale inname ratten, weergave in mg kg-1 BW 

(2) zie Tabel 18, in mg kg-1 BW 

(3) zie Tabel 18, korte termijn NOAEL in mg kg-1 BW, chronische NOAEL in mg kg-1 BW/dag 

(a) (FAO, 2008) (b) (Watts, 2009) (c) (FAO, 1998) (d) (WHO, 2010a) (e) (FAO, 2010) 
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3.Resultaten 

3.1 Validatie  

3.1.1 Validatie van de analysemethode van de chocolades 

3.1.1.1 Methodevergelijking 

Tijdens de staalname en extractie is geopteerd voor 2 mogelijke methoden, namelijk het vergruizen 

zonder smelten in een warmwaterbad en de vergruizing mét smelten in een warmwaterbad. Beide 

soorten stalen (pure chocolade) werden gespiked met een beperkte selectie aan werkzame stoffen 

maar bij de vergelijking van de resultaten blijkt echter geen equivalentie te zijn tussen beide: de 

rendementen van de werkzame stoffen liggen systematisch hoger bij de methode waarbij de 

vergruisde stalen niet worden gesmolten (Tabel 20). 

 
Tabel 20: Rendementen en standaarddeviaties (%) van een aantal geanalyseerde werkzame stoffen volgens de 2 
methodes (n=4), de gesmolten stalen worden verwarmd tijdens de vloeistofextractie, de niet-gesmolten stalen 
niet. 

Werkzame stof Niet-gesmolten stalen Gesmolten stalen 

Ametryn 114 ± 5.66 81 ± 5.65 

Boscalid 107 ± 2.12 82 ± 1.41 

Butachlor 106 ± 3.25 63 ± 6.45 

Carbaryl 80 ± 4.32 66 ± 3.54 

Dimethomorf 72 ± 12.02 62 ± 16.97 

Hexaconazole 154 ± 5.66 139 ± 1.41 

Malathion 109 ± 10.61 98 ± 3.53 

Propoxur 106 ± 1.41 100 ± 3.53 

Thiabendazole 44 ± 2.01 38 ± 4.24 

 

Toch wordt er geopteerd om verder te gaan met de methode waarbij de stalen worden gesmolten in 

een warmwaterbad. Deze methode is immers meer waarheidsgetrouw en kan uniformer worden 

uitgevoerd. De finale voorbehandeling en extractie waarmee de methode wordt uitgerust is als volgt: 

de stalen worden eerst in de koffiemolen vergruisd voor een aantal seconden en worden vervolgens 

nauwkeurig op 3 gram afgewogen per staal. Vier stalen ontvangen elk een volume spike-oplossing met 

een gegeven concentratie, vier stalen blijven blanco en de gespikte stalen krijgen 1 uur lang rust, 

waardoor er optimale indringing is van de werkzame stoffen in de chocoladedeeltjes en dus dichter 

komt bij de realiteit. De blanco stalen ontvangen elk 15 ml ACN, de gespikete stalen 15 + α ml ACN, 

met α het volume toegevoegde spike-oplossing. Er wordt meteen gesmolten in een warmwaterbad en 

vervolgens worden de stalen afwisselend verwarmd en geschud voor 3 uur lang zodat de extractie 

optimaal kan doorgaan. Nadien worden alle stalen 5 min aan 3000 rpm gecentrifugeerd en ingevroren 

(-18°C) voor minimum 1 nacht, waarna ze meteen uit de diepvriezer worden gehaald en over 

katoenen watten worden gefiltreerd. De clean-up en opvolgende stappen blijven identiek (zie vanaf 

2.2.2.2 Clean-up). 

 

3.1.1.2 Methodevalidatie 

De validatie van de methode geeft een antwoord op de eerste onderzoeksvraag. Om te beginnen 

worden de rendementen vergeleken tussen de stalen die gespiked werden met een lage concentratie 

aan werkzame stoffen en stalen die een hoge (dubbele) concentratie aan werkzame stoffen ontvingen 



45 
 

tijdens de voorbehandeling. De resultaten van de hoger geconcentreerde spikings kunnen in Bijlage 4A 

(witte chocolade) en Bijlage 4B (pure chocolade) worden teruggevonden. De resultaten van de 

gewone, lage spikings kunnen in Bijlage 5 (W5 en Z10) worden teruggevonden. De rendementen 

tussen de stalen met hoge en lage geconcentreerde spikes zijn relatief gelijkaardig met af en toe 

schommelingen. Dit wijst erop dat de methode bruikbaar is voor stalen met zowel lage als hogere 

concentraties aan GBM-residuen zonder dat er grote afwijkingen optreden tijdens de analyse. Er 

wordt verder gewerkt met spiking aan een lage concentratie, aangezien deze concentraties dichter 

liggen tegen de werkelijke concentraties die in de stalen bestemd voor monitoring worden 

teruggevonden. 

  

Afhankelijk van de werkzame stof wordt meer of minder variatie gevonden op het rendement tussen 

de chocoladestalen. De rendementen blijken daarnaast niet altijd eenzijdig te zijn voor elke soort 

chocolade: zelfs onderling (puur, melk en wit) zijn weinig overeenkomsten, waardoor geen sterke 

algemene, gepoolde rendementswaarden kunnen worden bekomen. Dit is waarschijnlijk te wijten aan 

de invloed van de aromatische toevoegingen en de samenstelling van de chocolades. Elke chocolade 

heeft een unieke minimale cacaobestanddelenpercentage en vetinhoud. Daarom worden de 

rendementen gelinkt met deze percentages en worden (Pearson) correlatietesten uitgevoerd. In deze 

testen wordt de correlatiecoëfficiënt 𝜌(𝑋, 𝑌) bepaald: 

 

𝜌(𝑋, 𝑌) =  
𝑐𝑜𝑣(𝑋, 𝑌)

𝜎(𝑋)𝜎(𝑌)
=  

∑ (𝑋𝑖 − �̅�)(𝑌𝑖 − �̅�)𝑛
𝑖=1

√∑ (𝑋𝑖 −  �̅�)²𝑛
𝑖=1 √∑ (𝑌𝑖 − �̅�)²𝑛

𝑖=1

 

 

Met �̅� en �̅� de steekproefgemiddelden van de respectievelijke waarden van 𝑋𝑖  en 𝑌𝑖  en n de 

steekproefgroottes (Zou, Tuncali, & Silverman, 2003). De correlaties van de rendementen van de 

werkzame stoffen met het vetpercentage van de chocolades liggen beduidend lager dan de correlaties 

met het minimale cacaobestanddelengehalte. Om deze reden worden vooral de correlaties met het 

minimale cacaobestanddelengehalte bekeken. De resultaten van de correlatietesten en de bijhorende 

p-waarden worden in Tabel 21 weergegeven. De rendementen van de werkzame stoffen in de 

chocolades zijn aan een relatief lage variabiliteit onderhevig. Hierdoor is het mogelijk voor elke 

chocolade een realistisch beeld te vormen van de aanwezigheid van GBM-residuen tijdens de 

monitoring. Het is mogelijk dat de rendementen waarden bereiken die hoger liggen dan 100%: dit is te 

wijten aan de variabiliteit en matrixeffecten. Dankzij de postspiking van de chocoladestalen kunnen 

deze matrixeffecten goed in kaart worden gebracht. De resultaten hiervan worden weergegeven in 

Bijlage 6A (witte chocolade) en Bijlage B6 (pure chocolade). Slechts een deel van de werkzame stoffen 

geeft een rendement tussen 70 en 120%. Er zijn echter wel een aantal verschillen tussen de 

rendementen van de stalen van de witte en pure chocolades die postspiking zijn ondergaan: de 

matrixeffecten zijn dus afhankelijk van de hoeveelheid cacaoboter of vetvrije droge 

cacaobestanddelen in de stalen. De lage rendementen van de werkzame stoffen in de stalen die 

postspiking zijn ondergaan zijn deels overeenkomstig met de lage rendementen die voor de 

geprespikete stalen worden teruggevonden, zoals bijvoorbeeld bij de werkzame stoffen butachlor, 

spiroxamine en fenpropimorf. Wat kan worden opgemerkt is dat de rendementen (van de werkzame 

stoffen) van de gepostspikete stalen van de chocolades lager liggen dan deze bij de cacaobonen. Dit is 

deels te wijten aan de verschillende manier waarop de stalen werden geprepareerd en verschillen in 

de matrices.  
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De correlaties zijn niet bijzonder sterk maar dit is waarschijnlijk te verklaren door de 

onnauwkeurigheid van het minimale cacaobestanddelenpercentage en daarnaast worden de 

invloeden van eventuele toegevoegde aroma’s niet meegenomen. De meest significante correlaties 

kunnen worden teruggevonden bij alachlor, hexachlorobenzeen, dieldrin, trifloxystrobine, butachlor, 

fenbuconazole, chloorpyrifos en profenofos die een correlatie van rond de 0.6 vertonen. Concreet 

betekent dit dat wanneer de chocolades meer cacaobestanddelen bevatten (en in de meeste gevallen 

daarbij ook ‘puurder’ worden), de rendementen stijgen.  

 
Tabel 21: Correlaties van de rendementen van de werkzame stoffen met het minimale 

cacaobestanddelengehalte van de chocolades, alleen middelen met een p-waarde kleiner dan 0.05 

worden weergegeven (n=55). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit stijgen van het rendement kan een indicatie zijn dat de werkzame stoffen minder in de vetfase 

kunnen migreren, waardoor ze makkelijker extraheerbaar zijn tijdens de extractie met ACN. Een aantal 

middelen vertonen een negatieve correlatie. Deze middelen vertegenwoordigen in Tabel 23 tevens 

geen significante affiniteit voor de vetfase. Deze middelen dringen mogelijk minder goed binnen in de 

vetfase, waardoor het rendement stijgt wanneer het staal meer cacaoboter bevat. Wanneer de 

rendementen van de chocolades worden gegroepeerd per soort (melk, wit of puur), vertonen deze 

grote standaarddeviaties (variërend tussen de 10 tot 20%). Dit kan verklaard worden door het unieke 

Werkzame stof Correlatie  P-waarde  

Alachlor 0.683 7.32 x 10-7 

Bifenthrin 0.406 0.00285 

Butachlor 0.566 1.20 x 10-5 

Chloorpyrifos 0.615 1.25 x 10-6 

Cypermetrine 0.303 0.02927 

DDE 0.464 0.00053 

Diazinon 0.381 0.00538 

Dieldrin 0.544 3.03 x 10-5 

Endosulfan α 0.299 0.03101 

Endosulfan β 0.374 0.00626 

Fenbuconazole 0.526 6.24 x 10-5 

Fenpropimorf 0.397 0.00356 

Fluodixonil 0.332 0.01632 

Hexachlorobenzeen 0.560 3.50 x 10-5 

Hexaconazole 0.293 0.03518 

Kresoxim-methyl 0.358 0.00927 

Malathion 0.416 0.00217 

Methiocarb 0.453 0.00074 

Methomyl -0.418 0.00204 

Monocrotofos -0.412 0.00241 

Oxamyl -0.339 0.01405 

Profenofos 0.673 4.57 x 10-8 

Propanil 0.308 0.02626 

Propiconazole 0.274 0.04930 

Pyraclostrobine 0.344 0.01247 

Terbuthryn 0.292 0.03554 

Thiabendazole -0.511 0.00011 

Thiametoxam -0.445 0.00095 

Triazofos 0.332 0.01624 

Trifloxystrobine 0.581 6.26 x 10-6 
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minimale cacaobestanddelengehalte van elke chocolade en door de grote verschillen in andere 

samenstellingselementen. In Bijlage 5 wordt een overzicht weergegeven van de rendementen van de 

werkzame stoffen van een selectie van de geprepikete chocoladestalen. De stalen zijn geanalyseerd 

volgens de optimale methode die wordt beschreven in 3.1.1.1 Methodevergelijking. Een aantal 

werkzame stoffen geven rendementen van 0% bij alle chocolades tijdens de analyse. Daarom worden 

de rendementen van acefaat, bentazon, captan, chloorthalonil, fluodixonil, iprodione, methsulfuron 

methyl, nicosulfuron, parathion, pendimethanil, prosulfocarb, pyrazosulfuron-ethyl, thifensulfuron en 

thiofanate-methyl niet weergegeven. Van deze middelen geven thifensulfuron, pendimethanil, 

pyrazosulfuron-ethyl, bentazon en methsulfuron-methyl wél rendementen hoger dan nul bij de 

postspikes. Dit betekent dat de extractiemethode niet optimaal gebeurt voor deze middelen. 

Hetzelfde geldt voor spinosad A en D, die zeer hoge rendementen (500-800% met standaardeviaties 

tot 200%) geven in zowel de pre- als postspikes en waarvoor er dus ook problemen optreden bij het 

analyseren. De methode is dus niet geschikt voor de kwantificatie van deze werkzame stoffen. 

 

3.1.2 Validatie van de analysemethode van de cacaobonen 

De stalen van de cacaobonen worden op dezelfde manier geprepareerd en geanalyseerd als de 

chocolades. De resultaten van de rendementen van werkzame stoffen bij de geprespikete stalen 

worden in Tabel 22 weergegeven. Opvallend is dat de waarden soms groter worden dan 100%. 

Daarom wordt vergeleken met de resultaten van de rendementen bij de gepostspikete stalen, die 

kunnen worden teruggevonden in Bijlage 7. Bij de werkzame stoffen met een hoge (>120%) of lagere 

(<70%) rendementswaarde in Tabel 22 is vaak ook de rendementswaarde hoog of laag bij de 

gepostpikete stalen. Dit wijst erop dat deze effecten te wijten zijn aan het matrixeffect. Doordat niet 

alleen GBM’s aanwezig zijn, maar ook andere componenten die afkomstig zijn van de stalen zelf, zoals 

bijvoorbeeld aromacomponenten, is het mogelijk dat er interactie optreedt. Een aantal middelen 

kunnen echter niet worden gedetecteerd en geven als gevolg daarvan een rendement van 0% bij de 

prespikes, zoals acefaat, prosulfocarb, fluodixonil, iprodione, chloorthalonil, pyrazosulfuron-ethyl, 

bentazon, thiofanate-methyl, thifensulfuron, methsulfuron-methyl, nicosulfuron, pendimethanil, 

parathion en captan. Dezelfde middelen kunnen ook niet worden gedetecteerd in het geval van de 

chocoladestalen. Opnieuw zijn de rendementswaarden van de postspikes hoger dan nul bij 

thifensulfuron, pendimethanil, pyrazosulfuron-ethyl, bentazon, iprodione en methsulfuron-methyl. 

Ook in dit geval liggen de rendementen van spinosad A en D onrealistisch hoog.  

 
Tabel 22: Rendementen en standaarddeviaties (%) van de werkzame stoffen bij de geprespikete stalen van de gehele 

cacaoboon (n=4). 

Werkzame stof Rendement (%) Werkzame stof Rendement (%) 

Acetamiprid 109 ± 3.01 Hexachlorobenzeen 76 ± 1.30 

Alachlor 122 ± 5.35 Hexaconazole 74 ± 1.71 

Aldrin 17 ± 1.72 Imidacloprid 106 ± 9.11 

Ametryn 82 ± 1.57 Imizalil 55 ± 4.84 

Carbendazim 97 ± 3.24 Kresoxim-methyl 151 ± 12.08 

Azoxystrobine 164 ± 3.01 Linuron 97 ± 5.13 

Bifenthrin 88 ± 1.90 Malathion 97 ± 3.58 

Bitertanol 59 ± 4.89 Metalaxyl 146 ± 1.92 

Boscalid 116 ± 6.51 Methiocarb 111 ± 3.21 

Butachlor 78 ± 9.71 Methomyl 71 ± 3.51 

Cadusafos 115 ± 1.11 Methoxychlor 63 ± 13.00 
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Carbaryl 111 ± 2.46 Metribuzin 93 ± 4.00 

Carbofuran 121 ± 2.48 Monocrotofos 93 ± 3.60 

Chloorpyrifos 44 ± 5.21 Oxamyl 26 ± 9.70 

Cymoxanil 55 ± 2.67 Pirimicarb 80 ± 2.32 

Cypermetrine 63 ± 8.09 Prochloraz 82 ± 2.04 

DDD/ Endosulfan β 73 ± 1.80 Profenofos 95 ± 3.24 

DDE 57 ± 1.31 Propanil 87 ± 3.93 

DDT op 148 ± 3.89 Propiconazole 85 ± 5.70 

DDT pp 83 ± 3.79 Propoxur 115 ± 4.06 

Diazianon 86 ± 1.11 Pyraclostrobine 119 ± 4.63 

Dieldrin 76 ± 3.04 Pyrimethanil  77 ± 4.06 

Difenconazole 71 ± 3.60 Spiroxamine 13 ± 0.68 

Dimethoaat 51 ± 1.48 Tebuconazole 82 ± 1.30 

Dimethomorf 109 ± 4.21 Tebuthiuron 92 ± 1.30 

Diuron 120 ± 5.70 Terbuthryn 76 ± 0.78 

Endosulfan α 57 ± 2.39 Thiabendazole 35 ± 1.76 

Endrien 106 ± 2.04 Thiametoxam 104 ± 6.38 

Ethoprofos 143 ± 5.09 Thiodicarb 147 ± 2.32 

Fenamifos 140 ± 7.93 Triademinol 69 ± 3.01 

Fenbuconazole 91 ± 2.80 Triazofos 150 ± 5.27 

Fenpropimorf 34 ± 9.49 Trifloxystrobine 93 ± 10.27 

HCH β 76 ± 1.07   

 

5.1.1.1 Massabalans van de werkzame stoffen 

De resultaten van de massabalans geven een antwoord op de vierde onderzoeksvraag. De separatie 

van de cacaoboter uit de cacaomassa wordt uitgevoerd volgens een uniforme methode, waarbij 

gemiddeld 53 ± 5.35% (n=14) zuivere cacaoboter kan worden bekomen. Na de separatie worden 

zowel de boterfractie als de restfractie gespiked en wordt door analyse bepaald hoeveel percent van 

de toegevoegde werkzame stoffen in beide fracties worden gedetecteerd. De resultaten van deze 

proefopzet worden in Tabel 23 weergegeven. Daarnaast wordt ook de cacaomassa gespiked alvorens 

te centrifugeren om de massabalans van de werkzame stoffen te kunnen berekenen. Om statistisch 

aan te tonen of de genormaliseerde variabele waarden significant verschillen van de genormaliseerde 

standaardwaarde, worden korte one-sample t-tests uitgevoerd. Deze geven een schets van de fractie 

waar de werkzame stof meer affiniteit voor heeft: indien de genormaliseerde variabele waarde 

significant groter is dan de genormaliseerde standaardwaarde, is de werkzame stof 

hoogstwaarschijnlijk meer vetoplosbaar. Deze resultaten zijn tevens aan Tabel 23 toegevoegd. De 

correlatie van de genormaliseerde variabele waarden met de Log Kow-waarden van de werkzame 

stoffen bedraagt 0.528 met een p-waarde van 6.01x10–6 (n=65), wat de correlatie dus significant 

maakt. Bijlage 8 geeft de genormaliseerde variabele waarden voor elke werkzame stof weer. De 

rendementen van de werkzame stoffen die worden bekomen bij de geprespikete restfractie liggen 

gemiddeld hoger dan deze bij de geprespikete cacaoboterfractie. Een deel van de verklaring hiervoor 

is het matrixeffect: de rendementen bij de gepostspikete restfractie liggen regelmatig iets hoger dan 

deze bij de gepostspikete cacaoboterfractie (Bijlage 9A (boterfractie) en Bijlage 9B (restfractie)). Ook 

de verlaagde affiniteit van de werkzame stoffen voor de restfractie is mogelijk bepalend. De meeste 

middelen hebben een hogere affiniteit voor de boterfase dan voor de vetvrije droge 

cacaobestanddelen, en zijn in theorie na toevoeging aan de restfase meer geneigd oppervlakkig 

aanwezig te blijven en minder in het staal te migreren. Dat maakt deze middelen makkelijker 

extraheerbaar bij toevoeging van ACN. Daarnaast is de structuur van de stalen ook verschillend: de 
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cacaoboter neemt een vloeibare structuur aan tijdens het smelten, de restfractie neemt eerder een 

poederige structuur aan. Beide fracties zorgen dus voor een groot extractieoppervlak. 

 
Tabel 23: Rendementen en standaarddeviaties (%) van de werkzame stoffen bij de geprespikete boter- en restfractie. De 

restfractie bestaat uit het resterende deel cacaoboter en de vetvrije droge cacaobestanddelen (n=4). 

Werkzame stof Rendement in 

boter (%) 

Rendement in 

restfractie (%) 

Werkzame stof Rendement in 

boter (%) 

Rendement in 

restfractie (%) 

Acetamiprid 80 ± 5.07 111 ± 5.85 Hexachlorobenzeen 82 ± 6.01 83 ± 5.27 

Alachlor* 110 ± 12.63 108 ± 7.53 Hexaconazole* 59 ± 4.52 70 ± 2.76 

Aldrin* 27 ± 2.01 27 ± 2.71 Imidacloprid 114 ± 4.20 119 ± 2.97 

Ametryn* 80 ± 3.03 86 ± 4.50 Imizalil 39 ± 4.86 51 ± 1.45 

Azoxystrobine* 152 ± 6.28 163 ± 11.51 Kresoxim-methyl* 81 ± 46 91 ± 10.18 

Bifenthrin* 92 ± 8.86 75 ± 3.54 Linuron* 92 ± 4.31 98 ± 7.46 

Bitertanol* 38 ± 2.26 50 ± 0.66 Malathion* 130 ± 12.16 151 ± 10.61 

Boscalid* 95 ± 5.81 110 ± 7.40 Metalaxyl* 147 ± 2.79 144 ± 6.82 

Butachlor* 38 ± 3.06 56 ± 1.74 Methiocarb** 98 ± 3.30 103 ± 7.76 

Cadusafos* 85 ± 6.97 94 ± 5.52 Methomyl 88 ± 3.13 95 ± 6.97 

Carbaryl* 211 ± 10.09 218 ± 12.48 Methoxychlor* 71 ± 8.32 70 ± 7.58 

Carbendazim* 122 ± 3.39 92 ± 3.42 Metribuzin* 92 ± 2.44 90 ± 4.90 

Carbofuran* 117 ± 2.63 116 ± 6.15 Monocrotofos 120 ± 3.20 105 ± 4.59 

Chloorpyrifos* 11 ± 0.97 20 ± 1.39 Oxamyl 127 ± 7.12 69 ± 6.12 

Cymoxanil 141 ± 27.01 136 ± 19.78 Pirimicarb* 84 ± 1.74 75 ± 4.45 

Cypermetrine 103 ± 22.98 108 ± 12.27 Prochloraz* 55 ± 4.63 68 ± 2.08 

DDD/endosulfan β* 89 ± 8.61 93 ± 3.29 Profenofos** 48 ± 3.95 65 ± 2.53 

Dde* 77 ± 6.62 78 ± 2.94 Propanil* 86 ± 4.26 91 ± 6.44 

DDT op* 146 ± 11.69 147 ± 4.76 Propiconazole* 66 ± 5.52 81 ± 1.52 

DDT pp* 86 ± 9.53 90 ± 3.2 Propoxur* 109 ± 2.12 108 ± 6.06 

Diazianon* 61 ± 5.12 74 ± 2.11 Pyraclostrobine* 58 ± 4.37 82 ± 3.07 

Dieldrin* 82 ± 10.93 88 ± 2.94 Pyrimethanil * 115 ± 17.55 124 ± 37.71 

Difenconazole* 38 ± 3.31 49 ± 1.61 Spiroxamine 5 ± 1.47 7 ± 1.19 

Dimethoaat* 28 ± 1.43 32 ± 1.65 Tebuconazole* 86 ± 4.26 79 ± 3.67 

Dimethomorf* 113 ± 8.38 133 ± 16.59 Tebuthiuron* 98 ± 1.83 93 ± 4.41 

Diuron* 160 ± 63.86 166 ± 49.54 Terbuthryn* 64 ± 5.67 74 ± 3.64 

Endosulfan α * 99 ± 8.08 108 ± 12.11 Thiabendazole 59 ± 1.84 34 ± 1.33 

Endrien** 106 ± 10.22 113 ± 4.60 Thiametoxam 110 ± 4.84 105 ± 6.15 

Ethoprofos* 127 ± 5.30 125 ± 8.68 Thiodicarb 152 ± 4.55 156 ± 10.31 

Fenamifos* 124 ± 9.55 142 ± 8.68 Triademinol* 61 ± 2.92 70 ± 5.14 

Fenbuconazole* 66 ± 7.14 75 ± 3.07 Triazofos* 113 ± 10.13 131 ± 5.99 

Fenpropimorf* 20 ± 1.83 28 ± 1.67 Trifloxystrobine 42 ± 3.74 60 ± 3.63 

HCH β** 90 ± 6.19 89 ± 3.78    

Om de affiniteit voor de boterfase te achterhalen wordt een statistische test uitgevoerd (zie sectie 2.1.2 ). Een p-waarde 

kleiner dan 0.05 of 0.01 insinueert een significante affiniteit voor de vetfase 

* de p-waarde van de one-sample t-test is kleiner of gelijk aan 0.05 

** de p-waarde van de one-sample t-test is kleiner of gelijk aan 0.01 

 

3.1.3 Validatie van de analysemethode van de processtappen 

Bijlage 10 toont de rendementen van de werkzame stoffen bij de geprespikete stalen die genomen zijn 

tijdens de stappen gedurende het proces. Doordat deze verschillende stalen een unieke structuur 

bezitten, is het moeilijker om rendementen te vergelijken. De cacaoboter is zeer goed mengbaar met 

ACN dankzij de vloeibare vorm ervan tijdens het smelten. Dit zorgt voor een zeer goed contact tussen 
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de vloeistoffen en bijgevolg ook voor een goede extractie. Dit is ook het geval bij het verfijnde 

mengsel, dat een zeer fijne, poederige structuur heeft. Hierdoor smelt het staal ook minder snel, 

waardoor mogelijk een snelle extractie gebeurt. Bij deze stalen liggen de rendementen van de 

werkzame stoffen algemeen het hoogst. De cacaomassa heeft eerder een vaste structuur, net als het 

droge en natte concheermengsel, maar deze laatste smelten beter in het warmwaterbad. Vooral de 

structuur van het droge en natte concheermengsel is gelijkaardig aan deze van de chocolades.  

 

3.2 Monitoring 

3.2.1 Monitoring van de GBM-residuen in chocolades 

De monitoring van de GBM-residuen in chocolades zorgt voor een antwoord op de tweede en derde 

onderzoeksvraag. Vooral residuen van endosulfan α, pyrimethanil, metalaxyl en cypermetrine worden 

teruggevonden in de chocolades (Tabel 24). Een aantal residuen worden gecorrigeerd met het 

rendement (indien de concentratie groter is dan de LOQ): voor endosulfan (α) worden stalen Z1, Z2, 

Z3, Z5, Z6 en W1 tot W4 gecorrigeerd, voor pyrimethanil wordt enkel Z4 niet gecorrigeerd. Voor 

metalaxyl worden alle stalen gecorrigeerd, voor cypermetrine enkel Z5, Z9, M4 en W5.  

 
Tabel 24: Monitoring van de GBM-residuen in de chocoladestalen. Concentraties en standaarddeviaties worden weergegeven 

in mg kg-1 chocolade (n=4), Indien geen gegevens zijn weergegeven bij endosulfan β betekent dit een residu-concentratie onder 

de LOD. 

Code Endosulfan α/ 

Endosulfan β 

Pyrimethanil Metalaxyl Cypermetrine 

Z1 0.03886 ± 0.00083 <LOQ <LOD <LOD 

Z2 0.0222 ± 0.00064 <LOD <LOD <LOD 

Z3 0.0263 ± 0.00126 <LOD 0.00575 ± 0.000957 <LOD 

Z4 <LOQ 0.00786 ± 0.00215 0.00242 ± 0.000527 <LOD 

Z5 0.01954 ± 0.00095 0.003804 ± 0.00128 <LOD 0.01636 ± 0.00268 

Z6 0.0228 ± 0.00457/ <LOQ 0.002053 ± 0.000158 <LOD 0.01063 ± 0.00402 

Z7 <LOD <LOD 0.0023 ± 0.0000609 <LOQ 

Z8 <LOD <LOD 0.00167 ± 0.000064 <LOD 

Z9 <LOD <LOD 0.00182 ± 0.0000868 0.02712 ± 0.00634 

Z10 <LOD <LOD 0.00203 ± 0.000114 0.01989 ± 0.00524 

M1 0.0184 ± 0.00049 <LOD <LOD <LOD 

M2 0.0243 ± 0.00216 <LOD <LOD <LOD 

M3 0.0147 ± 0.00074/ <LOQ 0.00466 ± 0.000667 <LOQ <LOQ 

M4 <LOD 0.00705 ± 0.0012708 0.00989 ± 0.000179 0.01523 ± 0.00244 

M5 <LOD 0.001333 ± 0.000408 <LOQ <LOQ 

M6 <LOD 0.00641 ± 0.00156 0.00174 ± 0.000058 0.010511 ± 0.00472 

W1 0.03843 ± 0.00273 0.00334 ± 0.00141 0.00233 ± 0.00025 0.01031 ± 0.00354 

W2 0.0249 ± 0.000473 <LOD <LOQ <LOD 

W3 0.02984 ± 0.00079/ <LOQ 0.00465 ± 0.00248 0.00439 ± 0.00072 <LOQ 

W4 0.01669 ± 0.00163/<LOQ 0.01543 ± 0.003002 0.00705 ± 0.000723 0.01436 ± 0.00295 

W5 <LOD <LOD 0.00333 ± 0.000183 0.031181 ± 0.00245 

 

Vooral de concentraties aan metalaxyl en endosulfan (α) liggen in de stalen boven de 

kwantificatielimiet (12 stalen). De bèta-isomeer van endosulfan, endosulfan β, komt ook voor (in 

onkwantificeerbare (<LOQ) tot ondetecteerbare (<LOD) concentraties), wat het vermoeden van de 

aanwezigheid van endosulfan (waarvan het gebruik niet goedgekeurd is in Europa) doet staven.  
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Figuur 17 visualiseert de residuen (>LOQ) van metalaxyl die worden teruggevonden in de stalen. Ook 

van de residuele aanwezigheid van endosulfan α (>LOQ) wordt een visuele representatie gegeven in 

Figuur 18.  

 

 

Naast endosulfan en metalaxyl komen ook cypermetrine en pyrimethanil frequent voor in de stalen. In 

2 stalen (Z7 en Z8) worden ook andere werkzame stoffen gedetecteerd zoals boscalid, 

pyraclostrobine, malathion, febuconazole, azoxystrobine en tebuconazole. In Tabel 25 worden de 

concentraties van deze werkzame stoffen weergegeven. De residuen van boscalid (Z7), azoxystrobine 

en tebuconazole (Z8) worden gecorrigeerd met het rendement. 

 

Figuur 18: De concentraties en standaarddeviaties (in mg kg-1 chocolade) van endosulfan α in 
de stalen waar er een residu wordt gedetecteerd dat boven de LOQ ligt, codes van de stalen 
worden weergegeven in Tabel 12. 

Figuur 17: De concentraties en standaarddeviaties (in mg kg-1 chocolade) van metalaxyl in 
de stalen waar er een residu wordt gedetecteerd dat boven de LOQ ligt, codes van de stalen 
worden weergegeven in Tabel 12. 
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Tabel 25: Monitoring van de residuen van minder voorkomende werkzame stoffen in de 
chocoladestalen (n=4), concentraties en standaarddeviaties worden weergegeven in mg kg-1 
chocolade. 

Werkzame stof Staal Z7 

Concentratie (mg kg-1) LOQ (mg l-1) 

Boscalid 0.0078512 ± 0.00038 0.000156 

Pyraclostrobine <LOQ 0.000063 

 Staal Z8 

Concentratie (mg kg-1) LOQ (mg l-1) 

Malathion <LOQ 0.000141 

Fenbuconazole <LOQ 0.000094 

Azoxystrobine 0.0008902 ± 0.000049 0.000046 

Tebuconazole 0.0008006 ± 0.000074 0.000083 

 

Na het berekenen van de residuen in de chocoladestalen wordt het mogelijk verbanden te zoeken 

tussen de teruggevonden residuwaarden in de chocolades en het minimale percentage aan 

cacaobestanddelen dat wordt vermeld op de verpakking. Voor 48 observaties van residuen hoger dan 

de kwantificatielimiet van metalaxyl wordt een correlatie bekomen van -0.4208 met een significante 

p-waarde van 0.00189. Dit betekent dat er meer residuen van metalaxyl worden teruggevonden in 

chocolades met een lager minimum cacaobestanddelenpercentage. Wanneer echter correlaties 

worden berekend tussen de residu-concentraties en het vetpercentage van de chocolades, worden 

geen significante hoge correlaties gevonden. Het zoeken van correlaties tussen de residu-

concentraties en bepaalde eigenschappen van de chocolades is moeilijk aangezien de andere 

bestanddelen, zoals aroma’s en andere toegevoegde componenten, een mogelijke rol in de 

geanalyseerde concentraties van de residuen spelen. Een overzicht van de LOQ’s van de 

geanalyseerde middelen uit Tabel 24 wordt in Bijlage 11 opgenomen. 

 

3.2.2 Monitoring van de GBM-residuen in cacaobonen 

Wanneer de cacaobonen worden gemalen in de kogeltrilmolen (Anton Paar BM500) en 

achtereenvolgens zoals een chocoladestaal worden behandeld, worden de volgende residuele 

werkzame stoffen teruggevonden: fenpropimorf, pyrimethanil, endosulfan (endosulfan α en β) en 

cypermetrine. In dit geval worden alle residuen met uitzondering van pyrimethanil gecorrigeerd met 

het rendement. Voor geen enkele van de werkzame stoffen is er sprake van een overschrijding van de 

MRL, die slaat op gepelde bonen in de Europese Unie. Fenpropimorf wordt in een concentratie onder 

de LOQ gedetecteerd: deze LOQ kan naar een waarde van 0.01 mg kg-1 worden omgerekend. Er is dus 

geen enkele mogelijkheid dat de werkelijk aanwezige residuen de MRL van 0.05 mg kg-1 overschrijden. 

De MRL’s en de resultaten van de monitoring staan in Tabel 26. Tijdens de opstelling van de 

massabalans (met dezelfde batch bonen waarmee de monitoring van de GBM-residuen in de volledige 

cacaobonen wordt uitgevoerd) worden tevens blanco stalen geprepareerd van de cacaoboter en de 

restfactie (vetvrije droge cacaobestanddelen met het resterende deel cacaoboter). In vergelijking met 

de GBM-residuen die worden gedetecteerd in de stalen van de volledige cacaobonen wordt 

vastgesteld dat meer werkzame stoffen worden gedetecteerd indien eerst separatie van de 

cacaomassa is uitgevoerd door middel van centrifugatie (zie Tabel 27). 
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Tabel 26: Monitoring van de GBM-residuen in de cacaoboonstalen (ontveld) afkomstig van biologische teelt in Peru. 

Concentraties en standaarddeviaties worden weergegeven in mg kg-1 bonen (n=4), de LOQ van fenpropimorf bedraagt 0.01 mg 

kg-1 en overschrijdt dus niet de MRL, MRL’s zijn afkomstig van Europese Commissie (European Commission, 2016). 

Werkzame stof Concentratie in de ontvelde 

cacaobonen (mg kg-1) 

MRL op ontvelde 

cacaobonen (mg kg-1) 

Overschrijding  

Cypermetrine 0.02473 ± 0.00753 0.1 Neen 

Endosulfan α/ Endosulfan β 0.02037 ± 0.00207/ <LOQ 0.1 Neen 

Fenpropimorf <LOQ  0.05 Neen 

Pyrimethanil 0.00550 ± 0.000866 0.05 Neen 

 

Dit is onder andere het geval bij metalaxyl. Deze werkzame stof wordt niet gedetecteerd in de stalen 

van de volledige cacaobonen, maar wel in de stalen van zowel de cacaoboter als de restfractie. Ook 

worden in de cacaoboter residuen van linuron en tebuconazole onder de LOQ gedetecteerd. 

Fenpropimorf kan niet worden teruggevonden (<LOD): reden hiervoor zijn de hogere LOQ en LOD 

gezien er meer variabiliteit optreedt tussen de stalen. Cypermetrine, endosulfan (α) en pyrimethanil 

worden in redelijk gelijkaardige concentraties als in de stalen van de gehele cacaobonen 

teruggevonden en de residuen zijn duidelijk hoger geconcentreerd aanwezig in de cacaoboter 

vergeleken met de restfractie. De variabiliteit tussen de stalen ligt hoger wanneer eerst wordt 

gecentrifugeerd. Dit heeft te maken met de onnauwkeurigheid: meer stappen zijn nodig en na het 

centrifugeren is er variabiliteit op de hoeveelheid cacaoboter die kan worden bekomen, daarbij kan de 

aanwezigheid van glaswol ook effecten geven. Het is plausibel dat de extractie wél effectiever 

verloopt, gezien de gesmolten cacaoboter goed mengt met de toegevoegde ACN tijdens de 

vloeistofextractie. Ook de restfractie neemt een poedervorm aan die zich goed verspreidt in de ACN. 

 
Tabel 27: Monitoring van de GBM-residuen in de cacaoboonstalen na centrifugeren (n=4). Zowel de cacaoboterfractie als de 
restfractie worden geanalyseerd op residuen. De som van de residuen in de boterfractie en restfractie wordt berekend door 
voor elk gecentrifugeerd staal de residuen in de restfractie op te tellen met de residuen in het bijhorende cacaoboterstaal. 
Concentraties, standaardeviaties en de MRL worden weergegeven in mg kg-1. 

Werkzame stof Residuen in 

cacaoboter (mg kg-1) 

Residuen in 

restfractie (mg kg-1) 

Som van residuen in 

boterfractie en 

restfractie (mg kg-1) 

MRL  Overschrijding  

Cypermethin 0.07068 ± 0.02821 0.01725 ± 0.00784 0.02757 ± 0.00671 0.1 Neen 

Endosulfan α 0.06736 ± 0.00339 0.02091 ± 0.00169 0.03295 ± 0.00075 0.1 Neen 

Endosulfan β <LOQ <LOQ / 0.1 Neen 

Fenpropimorf <LOD* <LOD <LOD 0.05 Neen 

Linuron <LOQ** <LOD / 0.1 Neen 

Metalaxyl 0.01154 ± 0.00577 0.00221 ± 0.00058 0.00402 ± 0.00145 0.1 Neen 

Pyrimethanil 0.06051 ± 0.03784 0.00104 ± 0.00028 0.00673 ± 0.00427 0.05 Neen 

Tebuconazole <LOQ*** <LOD / 0.05 Neen 

*LOD = 0.0116 mg kg-1 

**LOD= 0.006612 mg kg-1, LOQ = 0.0147 mg kg-1 

*** LOD= 0.00753 mg kg-1, LOQ = 0.0167 mg kg-1 

 

3.2.3 Monitoring van de GBM-residuen tijdens het proces   

De resultaten van het residu-onderzoek van de processtappen geven een antwoord op de vijfde 

onderzoeksvraag. In geen enkele van de stalen genomen gedurende het proces kunnen tijdens de 
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analyse met GC-ECD residuen van endosulfan (α) of cypermetrine worden gedetecteerd. Tijdens de 

analyse met LC-MS/MS worden residuen van metalaxyl, pyrimethanil en profenofos gedetecteerd 

boven de kwantificatielimiet (met uitzondering van pyrimethanil tijdens het droog en nat concheren). 

Dankzij de receptuur en de rendementen kan een theoretisch residugehalte worden berekend op 

basis van de GBM-residuen in de startproducten: de cacaoboter en de cacaomassa. Indien de 

theoretische concentraties significant hoger liggen dan de werkelijke (de effectief gemeten residu-

concentraties in de stalen, indien nodig gecorrigeerd met het rendement), betekent dit dat een deel 

van de residuen is verdwenen uit het mengsel gedurende het proces (Tabel 28 en Tabel 29). Gezien 

echter de waterverdamping niet kan worden meegerekend tijdens de berekening van de theoretische 

concentraties liggen deze waarschijnlijk net iets lager dan zou moeten. Er is geen sprake van een 

daling in de concentratie van metalaxyl tijdens het proces: gedurende het gehele proces blijft de 

werkelijke concentratie ongeveer gelijk met de theoretisch berekende concentratie. Tijdens het nat 

concheren is er wel sprake van een concentratiestijging voor zowel de theoretisch berekende 

residuwaarde als voor de werkelijke residuwaarde: reden hiervoor is de toevoeging van cacaoboter 

aan het mengsel, dat de grootste opslag bevat van metalaxyl. Dit staat in schril contrast met de opslag 

in de cacaomassa, die schijnbaar nul bedraagt. In het geval van profenofos bevat de cacaomassa 

echter wél een behoorlijke residu-concentratie. Daarnaast lijkt de concentratie aan profenofos tot 

onder de theoretisch berekende te dalen tijdens het nat concheren. Na de analyse van deze data met 

een independent samples t-test wordt bevestigd dat de gemiddelde werkelijke concentratie inderdaad 

significant verschilt van de gemiddelde theoretische (p-waarde = 0.029 < 0.05), de standaarddeviaties 

zijn niet significant verschillend. Pyrimethanil toont een concentratiedaling tot onder de LOD tijdens 

het droog concheren. Dit betekent dat deze stap tijdens het proces cruciaal kan zijn om een reductie 

in residuen aan pyrimethanil te bewerkstelligen. Zelfs indien tijdens het nat concheren extra 

cacaoboter (de hoogst geconcentreerde opslag aan pyrimethanil-residuen) wordt toegevoegd, blijft de 

concentratie onder de LOD. Echter, de chocoladestalen uit Tabel 24 bevatten frequent residu-

concentraties aan pyrimethanil die boven de LOQ liggen. Teruggevonden. Visuele weergaven van het 

concentratieverloop van metalaxyl en profenofos worden respectievelijk weergegeven in Figuur 19 en 

Figuur 20. De verfijning zorgt voor een significante stijging van de gemiddelde werkelijke concentratie 

van metalaxyl (p-waarde = 0.043) ten opzichte van de gemiddelde theoretische, maar dit kan niet 

worden aangenomen aangezien de theoretische concentraties niet zijn gecorrigeerd met de effecten 

van de waterverdamping gedurende het proces. Na de verfijning is er ook geen sprake meer van een 

significant verhoogde of verlaagde concentratie van metalaxyl. Het droog concheren zorgt voor een 

significante daling van de gemiddelde residu-concentratie van pyrimethanil (p-waarde < 0.0001) en 

tijdens het nat concheren liggen de gemiddelde concentraties aan profonofos (p-waarde = 0.029) en 

pyrimethanil (p-waarde < 0.0001) significant lager dan de gemiddelde theoretische concentraties. 

 
Tabel 28: Werkelijke GBM-concentraties en standaarddeviaties (mg kg-1) gemeten tijdens de monitoring van de GMB-residuen 

in de stalen genomen gedurende het proces (n=8, met uitzondering van het nat concheermengsel: n=4). 

Werkzame stof Cacaoboter Cacaomassa Verfijnd mengsel Droog 

concheermengsel 

Nat 

concheermengsel 

Metalaxyl 0.008330 ± 0.000598 <LOD (1) 0.000884 ± 0.000037 0.000850 ± 0.000094 0.001331 ± 0.00014 

Profenofos 0.009996 ± 0.001872 0.008436 ± 0.00045 0.00406 ± 0.0006152 0.004049 ± 0.000207 0.00356 ± 0.000474 

Pyrimethanil 0.01276 ± 0.0009284 <LOD (2) 0.00116 ± 0.0001767 <LOD (3) <LOD (4) 

(1) LOD: 0.0000368 mg l-1 (omgerekend 0.000378 mg kg-1) 

(2) LOD: 0.0000113 mg l-1 (omgerekend 0.000426 mg kg-1) 

(3) LOD: 0.0000452 mg l-1 (omgerekend 0.000117 mg kg-1) 

(4) LOD: 0.0000497 mg l-1 (omgerekend 0.000805 mg kg-1) 
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Tabel 29: Theoretisch berekende GBM-concentraties en standaarddeviaties (mg kg-1) gedurende het proces (n=8). 

Werkzame stof Cacaoboter Cacaomassa Verfijnd mengsel Droog 

concheermengsel 

Nat concheermengsel 

Metalaxyl 0.008330 ± 0.000598 <LOD 0.00076 ± 0.000018 0.000834 ± 0.000023 0.001270 ± 0.000054 

Profenofos 0.009996 ± 0.00187 0.008436 ± 0.00054 0.00376 ± 0.00028 0.003823 ± 0.00029 0.004160 ± 0.00037 

Pyrimethanil 0.01276 ± 0.000928 <LOD 0.000985 ± 0.00007 0.001103 ± 0.00008 0.001782 ± 0.000128 

 
Figuur 20: Het verloop van de concentratie van profenofos gedurende het proces, n=8 met uitzondering 
van nat concheren (n=4), significante verschillen tussen de theoretische en werkelijke concentratie 
worden aangeduid met een ster, CB: cacaoboter, CM: cacaomassa, VM: verfijnd mengsel, DC: droog 
concheermengsel, NC: nat concheermengsel. 

 

Figuur 19: Het verloop van de concentratie van metalaxyl gedurende het proces, n=8 met 
uitzondering van nat concheren (n=4), CB: cacaoboter, CM: cacaomassa, VM: verfijnd mengsel, DC: 
droog concheermengsel, NC: nat concheermengsel. 
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3.3 Risicoanalyse  
De probabilistische risicoanalyse geeft een antwoord op de zesde en zevende onderzoeksvraag, 

vallend onder de 2e onderzoekshypothese. 

 

3.3.1 Opstelling van de residuverdelingen 

De probabilistische risicoanalyse maakt gebruik van de Microsoft Excel add-in @RISK. Eerst wordt 

bepaald of de residudata (omgezet in mg g-1 chocolade) parametrisch of niet-parametrisch moet 

worden beschreven. De in totaal 37 verschillende verdelingen aanwezig in @RISK worden gebruikt om 

de data te fitten. Hierbij kunnen 3 mogelijke statistische testen worden uitgevoerd om te bepalen 

welke verdeling de beste fit geeft: de Chi-kwadraattoets, de Kolmogorov-Smirnovtoets en de 

Anderson-Darlingtoets. In dit geval wordt geopteerd voor de Chi-kwadraatstoets. Daarnaast kunnen 

ook Q-Q plots en P-P-grafieken worden opgevraagd. Vier goede kandidaat-verdelingen voor de acute 

residudata worden voorgesteld: De Pareto2-verdeling, de Expon-verdeling, de Gamma-verdeling en de 

Pearson5-verdeling. De keuze valt op de Pareto2-verdeling, gezien de Pearson5-verdeling negatieve 

waarden bevat in het eerste percentiel en de Gamma- en Exponverdelingen een grotere 

onderschatting geven in de hoge percentielen (99%). De fit van Pareto2 kan worden teruggevonden in 

Figuur 21, het Q-Q plot wordt weergegeven in Figuur 22. De probabilistische densiteitsfunctie van de 

Pareto2-verdeling kan als volgt worden beschreven:  

 

𝑓(𝑥) =  
𝛼𝛽𝛼

(𝑥 + 𝛽)𝛼+1
 

 

Met α een continue vormparameter (α > 0) en β een continue schaalparameter (β > 0). De 

vormparameter bepaalt de algemene vorm van de distributie, waar de schaalparameter de uitrekking 

Figuur 21: De Pareto2-verdeling gefit op de acute residudata, de x-as geeft de concentratie van de residuen weer in mg g-1 

chocolade, rechts worden de statistieken weergegeven. 
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of krimping van de distributie verzorgt. Deze verdeling werd in het verleden onder andere gebruikt 

voor het modelleren van inkomens- en rijkdomsdistributies maar er bestaan ook toepassingen in de 

datasets van aardbevingen,  bosbrandgebieden en olie- en gasvelden (Akinsete, Famoye, & Lee, 2008; 

Arnold, 2015). Deze parametrische verdeling vormt een goede fit voor de acute residudata waardoor 

geen niet-parametrische verdeling wordt opgesteld.  

 

Gelijkaardig worden verdelingen gefit op de chronische residudata. Hier worden eerst de 

nulobservaties verwijderd uit de dataset om een verdeling te bekomen van de consumptie indien 

consumptie plaatsvindt. In dit geval worden de InvGauss-verdeling, de Lognorm-verdeling en de 

Pearson5-verdeling voorgesteld als optimale verdelingen maar er wordt gekozen voor de InvGauss 

verdeling gezien de betere fit in de hoge percentielen (90-99%). De fit van de InvGauss-verdeling 

wordt weergegeven in Figuur 23. Tevens vertoont de InvGauss-verdeling in de Q-Q plots minder 

onderschattingen van de waarden dan de Lognorm- en Pearson5-verdelingen. Het Q-Q plot van de 

InvGauss-verdeling wordt weergegeven in Figuur 24. De probabilistische densiteitsfunctie van de 

InvGauss-verdeling wordt als volgt beschreven voor x > 0: 

 

𝑓(𝑥) = √
𝛽

2𝜋𝑥3
exp (−

𝛽(𝑥 − µ)2

2µ2𝑥
) 

 

Met β opnieuw de continue schaalparameter (β > 0) en µ het gemiddelde (µ > 0). De inverse Gauss-

distributies kunnen onder andere worden gebruikt bij het modelleren van tijdspassages gerelateerd 

aan de Brownse beweging: deze beweging beschrijft allerlei processen van fenomenen, vooral in de 

biologische en fysische wetenschappen (Chhikara, 1988; Folks, 1989). Ook in het chronische geval kan 

wegens de goede fit worden verder gewerkt met de parametrische verdeling. Hierna wordt een 

hulpfunctie opgesteld die de nulobservaties opnieuw aan de chronische residuverdeling toevoegt. 

Deze hulpfunctie bestaat uit een IF-functie die indien een random waarde tussen 0 en 1 lager ligt dan 

Figuur 22: Het Q-Q plot van de Pareto2-verdeling gefit op de acute residudata. De ideale curve vormt een rechte doorheen de 
oorsprong. 
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het percentage aan effectieve residu-observaties de InvGauss-verdeling voorstelt. Indien de random 

waarde hoger ligt, geeft de functie een nul weer. Het percentage aan effectieve residu-observaties 

wordt opgesteld door de hoeveelheid observaties groter dan de LOQ of LOD te delen door het totale 

aantal observaties, inclusief de nulobservaties.  

Figuur 23: De InvGauss-verdeling gefit op de chronische residudata, de x-as geeft de concentratie van de residuen weer in mg 
g-1 chocolade, rechts worden de statistieken weergegeven. 

Figuur 24: Het Q-Q plot van de InvGauss-verdeling gefit op de chronische residudata. De ideale curve vormt een rechte 
doorheen de oorsprong. 
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3.3.2 Opstelling van de consumptieverdelingen 

De verdelingen van de consumptiedata (in g chocolade kg-1 BW of in g chocolade kg-1 BW per dag) 

kunnen worden beschreven door een lognormale functie waarvan de parameters zijn gegeven voor 

elke bevolkingsgroep (Tabel 17, zie 2.4.2.1 Consumptiepatronen). Na de formulering van de distributie 

van de effectieve chronische consumptiedata moeten tevens de nulconsumpties terug worden 

toegevoegd. Dit wordt wederom uitgevoerd met behulp van hulpfuncties, op dezelfde manier zoals 

beschreven in de vorige sectie. De acute consumptiedistributie van adolescenten wordt weergegeven 

in Figuur 25. 

 

 

3.3.3 Blootstellingsverdelingen en risicobepaling 

Na de formulering van de residu- en consumptieverdelingen wordt het mogelijk via de Monte-Carlo 

simulatie een blootstellingsverdeling te genereren voor elke bevolkingsgroep. Voor de acute 

blootstelling wordt de acute residuverdeling vermenigvuldigd met de acute consumptieverdeling van 

elke bevolkingsgroep, voor de chronische blootstelling wordt de hulpfunctie van de chronische 

residuverdeling vermenigvuldigd met de hulpfunctie van de chronische consumptieverdeling van elke 

bevolkingsgroep. De Monte-Carlo simulatie wordt ingesteld op 1000 iteraties. De bekomen 

blootstellingsdistributies worden in cumulatieve vorm gezet en hierbij wordt het mogelijk het 

percentage van de bevolkingsgroep dat aan een bepaalde concentratie wordt blootgesteld op te 

vragen.  

 

Om het acute risico te bepalen wordt gebruik gemaakt van de ARfD van cypermetrine, de werkzame 

stof die als referentie werd genomen tijdens het berekenen van de acute RPF’s. Aan de hand van de 

cumulatieve acute blootstellingsverdelingen wordt bepaald welk percentage van de verschillende 

bevolkingsgroepen wordt blootgesteld aan een concentratie die hoger ligt dan deze ARfD (0.2 mg kg-1 

BW). Voor deze individuen is er dus een risico aanwezig. In Tabel 30 wordt voor elke bevolkingsgroep 

bepaald of er een acuut risico aanwezig is. Een voorbeeld van de cumulatieve acute 

blootstellingsverdeling van kinderen wordt gegeven in Figuur 26. Aan de hand van de tabel wordt 

Figuur 25: De acute consumptiedistributie van adolescenten, deze is lognormaal verdeeld met als gemiddelde 0.88 en als 
standaarddeviatie 0.75, de x-as geeft de inname in g chocolade kg-1 lichaamsgewicht. 
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vastgesteld dat in de volledige populatie geen sprake is van de aanwezigheid van een acuut risico. Ook 

wordt gekeken naar de maximale blootstelling van 99.5% van de populatiegroepen: deze komt 

nauwelijks in de buurt van de ARfD en ligt in het geval van de kleuters ongeveer 1000 keer lager. De 

Margin of Exposure bij de maximale blootstelling van 99.5% van de kleuters (de groep met de hoogste 

blootstelling) bedraagt ongeveer 60 000, wat ruim boven 100 ligt (de korte termijn orale NOAEL van 

cypermetrine = 12.5 mg kg-1 BW). De bevolkingsgroepen met de hoogste blootstelling (mg kg-1 BW) 

zijn de kleuters en de kinderen. De adolescenten, volwassenen, bejaarden en de hoogbejaarden zijn 

het laagst acuut blootgesteld aan de residuen van GBM’s tijdens de consumptie van chocolade. 

 
Tabel 30: Bepaling van de aanwezigheid van een acuut risico voor verschillende bevolkingsgroepen: indien het 
populatiepercentage blootgesteld aan een waarde strikt lager dan de ARfD (0.2 mg kg-1 BW) niet lager is dan 100%, is er geen 
acuut risico aanwezig. 

Bevolkingsgroep Maximale blootstelling van 99,5% 

van de populatie (mg kg-1 BW) 

Populatiepercentage blootgesteld 

aan een waarde strikt lager dan de 

ARfD (%) 

Risico? 

(Ja/Neen) 

Kleuters 0.000211 100 Neen 

Kinderen 0.000189 100 Neen 

Adolescenten 0.000125 100 Neen 

Volwassenen 0.000068 100 Neen 

Bejaarden 0.000048 100 Neen 

Hoogbejaarden 0.000053 100 Neen 

 

Om het chronische risico te bepalen wordt gebruik gemaakt van de ADI van cypermetrine, de 

werkzame stof die als referentie werd genomen tijdens het berekenen van de chronische RPF’s. Aan 

de hand van de cumulatieve chronische blootstellingsverdelingen wordt bepaald welk percentage van 

de verschillende bevolkingsgroepen wordt blootgesteld aan een concentratie die hoger ligt dan deze 

ADI (0.05 mg kg-1 BW per dag) en of er hierdoor aanwezigheid is van een chronisch risico (Tabel 31). 

Figuur 26: De cumulatieve verdeling van de acute blootstelling van kinderen in mg kg-1 BW. Op de x-as wordt de 
blootstelling weergegeven, op de y-as het percentage van de populatie. 99.5% van de populatie kinderen wordt acuut 
blootgesteld aan een concentratie lager of gelijk aan 0.000189 mg kg-1 BW. 
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Een voorbeeld van de cumulatieve chronische blootstelling van kinderen wordt gegeven in Figuur 27. 

Ook in dit geval is er voor de volledige populatie geen chronisch risico aanwezig en ook hier ligt de ADI 

minimaal een duizenvoud hoger dan de maximale blootstelling van 99.5% van de bevolkingsgroepen. 

De Margin of Exposure bij de maximale blootstelling van 99.5% van de kleuters (de groep met de 

hoogste blootstelling) bedraagt ongeveer 70 000, wat opnieuw ruim boven 100 ligt (de chronische 

NOAEL van cypermetrine = 5 mg kg-1 BW per dag). Opvallend is dat voor de verschillende 

bevolkingsgroepen de chronisch blootstelling lager ligt dan de acute blootstelling. Oorzaak hiervan is 

de aanwezigheid van de nullen in de chronische verdelingen, waardoor de blootstelling automatisch 

ook veel lager wordt. Dit wordt weerspiegeld in Figuur 27, waar een deel van de y-as met de curve 

samenvalt. De bevolkingsgroepen met de hoogste chronische blootstelling zijn in dit geval opnieuw de 

kleuters en kinderen. 

 
Tabel 31: Bepaling van de aanwezigheid van een chronisch risico voor verschillende bevolkingsgroepen: indien het 
populatiepercentage blootgesteld aan een waarde strikt lager dan de ADI (0.05 mg kg-1 BW per dag) niet lager is dan 100%, is er 
geen chronisch risico aanwezig. 

Bevolkingsgroep Maximale blootstelling van 99,5% van 

de populatie (mg kg-1 BW per dag) 

Populatiepercentage blootgesteld 

aan een waarde strikt lager dan de 

ADI (%) 

Risico? 

(Ja/Neen) 

Kleuters 0.000072 100 Neen 

Kinderen 0.000052 100 Neen 

Adolescenten 0.000013 100 Neen 

Volwassenen 0.000004 100 Neen 

Bejaarden 0.000002 100 Neen 

Hoogbejaarden 0.000002 100 Neen 

 

 

 

Figuur 27: De cumulatieve verdeling van de chronische blootstelling van kinderen in mg kg-1 BW per dag. Op de x-as wordt de 
blootstelling weergegeven, op de y-as het percentage van de populatie. 99.5% van de populatie kinderen wordt chronisch 
blootgesteld aan een concentratie lager of gelijk aan 0.0000519 mg kg-1 BW per dag. 
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4. Discussie 

4.1 Chocolades 

4.1.1 Methodevergelijking 

Ondanks de hogere rendementen die worden bekomen bij de methode waarbij de chocolade enkel 

wordt vergruisd en daarna niet meer wordt gesmolten in een warmwaterbad tijdens de 

vloeistofextractie, wordt niet voor deze methode gekozen. Wanneer de chocolade niet wordt 

gesmolten, blijven de gespikete werkzame stoffen meer oppervlakkig aanwezig op de vergruisde 

deeltjes én is het extractieoppervlak groter, waardoor de werkzame stoffen ook vlotter worden 

geëxtraheerd, wat een hoger rendement in de hand werkt. Deze methode zou dus ideaal zijn wanneer 

de chocolades systematisch tot zeer fijne deeltjes kunnen worden gemaald. In realiteit is de minimale 

deeltjesgrootte die kan worden bekomen echter enorm variabel tussen de chocolades: chocolades 

met een hoger cacaobotergehalte zijn eerder geneigd grotere klonters te vormen door het lagere 

smeltpunt. Als de verfijnde deeltjes niet klein genoeg kunnen worden gemaakt, worden enkel de 

gespikete werkzame stoffen (die vooral oppervlakkig aanwezig zijn) goed geëxtraheerd, maar krijgen 

de residuen die reeds aanwezig waren voor de spiking veel minder kans tot extractie, gezien deze zich 

wél uniform bevinden in de chocolade. Met andere woorden zullen de rendementen dus hoog zijn 

maar niet betrouwbaar. 

 

Bij het smelten van de chocolade wordt een meer uniforme uitwisseling bekomen van de werkzame 

stoffen tussen enerzijds de chocoladedeeltjes onderling, en anderzijds tussen de chocolade en de 

extractievloeistof, wat deze methode betrouwbaarder maakt. Ook is er uniformiteit tussen alle stalen 

en wordt de mogelijke invloed van de deeltjesgrootte dus geminimaliseerd. Aangezien het doel is om 

met de gekozen methode ook monitoring uit te voeren van de aanwezigheid van GBM’s in allerlei 

chocolades die commercieel verkrijgbaar zijn, valt de keuze op de methode die de realiteit het best 

benadert en gaat de voorkeur naar het smelten van de stalen in een warmwaterbad tijdens de 

extractie.  

 

4.1.2 Methodevalidatie  

Ondanks de weinig overeenkomstige rendementen van sommige werkzame stoffen tussen de 

chocolades, zijn de rendementen van de meeste werkzame stoffen in elke chocolade individueel vaak 

gelijklopend over de stalen (wat resulteert in een relatief lage variantie), waardoor een goede 

inschatting kan worden gemaakt van de werkelijk aanwezige residuen in de chocolades. Er worden 

vooral significante (positieve) correlaties teruggevonden tussen de rendementen van de werkzame 

stoffen en het minimale cacaobestanddelengehalte, wat verklaarbaar is door het idee dat het 

merendeel van deze werkzame stoffen minder in de vetvrije droge cacaobestanddelen migreren, 

waardoor ze makkelijker extraheerbaar zijn. Voor de werkzame stoffen die een significante negatieve 

correlatie geven is het omgekeerd: hier gaat extractie makkelijker bij stalen met een hogere vetfractie. 

Deze werkzame stoffen met een negatieve correlatie tonen ook geen significante affiniteit voor de 

vetfase, zoals bepaald in Tabel 23. Ook is er waarschijnlijk een invloed van de andere eigenschappen 

van de chocolades, waaronder aromatische toevoegingen of stukken vruchten of noten: deze 

veroorzaken matrixeffecten. Wanneer alleen chocolades zouden worden geanalyseerd zonder extra 

toevoegingen, zou een goede relatie kunnen gevonden worden tussen de rendementen en het 

minimale cacaobestanddelenpercentage. Echter, op dit ogenblik zijn hiervan te weinig observaties 

aanwezig om een significant verband te leggen.  
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4.1.3 Aanwezige GMB-residuen in de chocolades 

Geen enkele van de geanalyseerde chocolades zijn vrij van GBM-residuen, inclusief deze afkomstig van 

biologische teelt. Toegevoegde aroma’s hebben mogelijk een invloed op de concentraties of 

aanwezigheden van residuen die worden teruggevonden in de chocolades, maar dit is niet duidelijk in 

dit onderzoek gezien onduidelijk is welke residuen afkomstig zijn van de cacaobonen zelf en welke van 

andere toevoegingen aan de chocolades. Naast de meest frequent teruggevonden werkzame stoffen 

(zie Tabel 24) komen ook andere werkzame stoffen eenmalig voor in chocolades met toevoegingen 

van amandel, sinaasappel, limoen en munt (Tabel 25). Het is niet denkbeeldig dat deze residuen 

afkomstig zijn van de toegevoegde componenten. Wanneer bijvoorbeeld sinaasappelaroma’s worden 

toegevoegd, is er een mogelijkheid dat deze aroma’s zelf ook residuen bevatten. Er is reeds sprake 

geweest van de aanwezigheid van residuen in sinaasappelstalen, zoals van malathion, chloorpyrifos-

ethyl, carbendazim, imidacloprid, dimethoaat en metalaxyl. Deze residuen bleven in de meeste 

gevallen onder de MRL ((Suárez-Jacobo et al., 2017). In een onderzoek in België uitgevoerd door het 

FAVV in 2014 werden overschrijdingen van de MRL op sinaasappelen voor malathion, dimethoaat en 

profenofos gedetecteerd. Daarnaast kunnen op sinaasappelen ook residuen van azoxystrobine, 

cypermetrine, propiconazole, imidacloprid, pyraclostrobine en pyrimethanil worden teruggevonden 

(FAVV, 2015). Ook blijken de meeste werkzame stoffen die vaak residueel voorkomen bij sinaasappel 

zich vooral in de schil te bevinden, waar ze moeilijk kunnen worden verwijderd (Kruve, Lamos, 

Kirillova, & Herodes, 2007). Indien de aroma’s afkomstig zijn van een olie, is het mogelijk dat de 

concentratie aan GBM-residuen verhoogt. Dit is het geval bij abamectine, cypermetrine en prochloraz. 

De concentraties van imidacloprid en carbendazim zijn in de olie gereduceerd. De laagste residuen 

worden teruggevonden in het sap (Li et al., 2012). In deze thesis kunnen echter geen duidelijke 

verhogingen in residuen worden waargenomen bij stalen die sinaasappeltoevoegingen bevatten. De 

chocolade die 0.2% essentiële sinaasappelolie bevat (Z2, zie Tabel 12) geeft daarnaast geen verhoging 

in residuen ten opzichte van andere stalen die pasta of sap in de ingrediëntenlijst hebben staan 

vermeld (zoals Z3 en Z8), integendeel, dit chocolade bevat geen detecteerbare niveaus aan metalaxyl, 

cypermetrine of pyrimethanil. De andere chocolades met sinaasappeltoevoegingen vertonen geen 

duidelijke gemeenschappelijke aanwezigheden van bepaalde gewasbeschermingsmiddelen. De pure 

chocolade met sinaasappelpasta en amandelen (Z8) bevat naast de meest voorkomende middelen ook 

malathion en fenbuconazole onder de LOQ en azoxystrobine en tebuconazole boven de LOQ.  

 

De hoogste waarden aan cypermetrine die worden gedetecteerd zijn afkomstig van een witte 

chocolade zonder toevoegingen (W5) en een pure chocolade met amandelen en blauwe bessen (Z9). 

Blauwe bessen kunnen vooral residuen van pyraclostrobine, boscalid, fluodixonil en iprodione 

bevatten (FAVV, 2015; PRiF, 2015), amandelen kunnen behandeld worden tegen schimmels met 

behulp van azoxystrobine, boscalid, captan, chloorthalonil, koper, fenbuconazole, iprodione, 

pyrimethanil en tebuconazole, maar er kan ook aan biologische bestrijding worden gedaan 

(Adaskaveg, Gubler, & Michailides, 2013; UC IPM, 2017). Fenbuconazole, azoxystrobine en 

tebuconazole kunnen hiervan worden teruggevonden in de chocolade met sinaasappelpasta en 

amandelen (Z8). De afkomst van deze residuen is hierdoor verklaard. Deze middelen worden echter 

niet gedetecteerd in de pure chocolade met amandelen en blauwe bessen (Z9). 

 

Er worden ook andere middelen dan metalaxyl en cypermetrine in de pure chocolade met munt en 

limoen (Z7) gedetecteerd, namelijk boscalid (boven de LOQ) en pyraclostrobine (onder de LOQ). Munt 
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is een potentiële bron van residuen van permethrin, fenoxycarb, dimethoaat en deltamethrin (Selim, 

El-Saeid, & Al-Dossari, 2011), maar in België zelf zijn door het Federaal Agentschap voor 

Voedselveiligheid (FAVV of FASFC) ook overschrijdingen van de MRL van carbendazim, benomyl, 

chloorpyrifos, hexaconazole en cypermetrine vastgesteld. Andere gedetecteerde residuen zijn onder 

andere afkomstig van pirimicarb, azoxystrobine, thiamethoxam, lambda-cyhalothrine, bifenthrin, 

metalaxyl en deltamethrin. Limoenen en citroenen bevatten eerder residuen van thiabendazole, 

pyrimethanil, pyraclostrobine, imazalil, chloorpyrifos, prochloraz en carbendazim (FAVV, 2015). 

 

De hoogste gehaltes (0.015 – 0.007 mg kg-1) aan pyrimethanil worden in een witte chocolade (W4), 

een pure chocolade (met een biologisch label) (Z4) en een melkchocolade met koffiearoma (M4) 

gedetecteerd. Deze laatste bevat tevens ook de hoogste concentratie van metalaxyl. Koffiebonen zijn 

reeds gelinkt met residuen van chloorpyrifos, cypermetrine en permethrin (FAVV, 2015). Een andere 

chocolade met een hoog (0.004 mg kg-1) gehalte aan metalaxyl is de witte chocolade met vanille-

aroma (W3). In de teelt van vanille worden echter steeds minder GBM’s gebruikt. Er zijn gevallen 

waarbij GBM-residuen worden gevonden, maar deze kunnen bijvoorbeeld afkomstig zijn van netten 

ondergedompeld in GBM’s die worden gebruikt bij het verwerken (CBI, 2016).  

 

Endosulfan (α)-residuen komen frequent voor in chocolades zonder speciale toevoegingen. De 

hoogste residuen (0.039 mg kg-1) worden teruggevonden in de chocolades van huismerken, zoals Z1 

en W1. Daarnaast komt endosulfan (α) ook in een hogere concentratie (0.030 mg kg-1) voor in een 

witte chocolade met vanille-aroma (W3) maar ook in een pure chocolade van biologische teelt (Z2). 

Endosulfan wordt gebruikt als insecticide en acaricide maar is niet toegelaten voor gebruik volgens de 

Europese Commissie sinds de Stockholm conventie in 2011. Redenen hiervoor zijn onder andere de 

persistente aanwezigheid ervan in de omgeving en de toxiciteit. Endosulfan breekt zeer traag af in het 

milieu, waardoor het lange afstanden kan afleggen vanaf de plaats waar het toegepast is. Slechts 

enkele landen kregen een verlengde toelating tot het gebruik ervan om bepaalde insectenplagen te 

onderdrukken (EJF, 2011). 

 

Algemeen zijn er geen duidelijke aanwijzingen dat de toevoeging van aroma’s, vruchten en noten 

automatisch aanleiding geeft tot een hoger gehalte aan GBM-residuen in de chocolades. Daarnaast 

zijn waarschijnlijk niet alle residuen afkomstig van het gebruik van de middelen tijdens de teelt zelf, 

maar ook tijdens de opslag (naoogsttoepassingen) of transport. Er kan wel een significante negatieve 

correlatie worden bekomen tussen de concentratie van metalaxyl en het minimale 

cacaobestanddelenpercentage. Bij de vergelijking van de residuen in de chocolades die vervaardigd 

worden uit bonen van biologische teelt met deze met een conventionele achtergrond wordt bevestigd 

dat een biologisch label geen garantie geeft op een afwezigheid of een duidelijke daling in 

concentraties van de GBM-residuen.  

 

4.2 Cacaobonen 

4.2.1 Massabalans van de werkzame stoffen  

Het is aannemelijk dat de werkzame stoffen die meer vetoplosbaar zijn meer in de vetfase van de 

cacaoboon gaan migreren. Om dit te bevestigen wordt de verdeling van de residuen vergeleken met 

een theoretische ratio, die zich voordoet wanneer geen voorkeur optreedt voor de vetfractie of de 

vetvrije droge cacaobestanddelenfractie. Wanneer de genormaliseerde waarde wordt gebruikt, is het 
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mogelijk om met deze data one-sample t-tests uit te voeren. De resultaten tonen aan dat de meeste 

werkzame stoffen een significante affiniteit hebben voor de cacaoboterfase. Daarnaast wordt ook een 

correlatietest uitgevoerd tussen de Log Kow-waarden en de genormaliseerde waarden om te kijken in 

welke mate de proefondervindelijk gemeten affiniteit voor de vetfase van cacaobonen overeenkomt 

met de theoretische. Op basis van 65 observaties bedraagt deze 0.528. Aangezien de p-waarde 

hiervan zeer laag ligt (p-waarde = 6.01x10–6) kan deze correlatie als significant worden beschouwd. De 

relatief lage correlatie wordt verklaard door de invloeden van het matrixeffect en de suboptimale 

boterextractie; gemiddeld kan slechts 53 ± 5.35% (n=14) van de cacaoboter uit de bonen worden 

geëxtraheerd. Het rendement van de cacaoboter-extractie uit de cacaoboon is echter wel relatief 

stabiel. Er is daarnaast ook meer verschil in matrixeffect tussen de boter- en restfractie van de 

cacaobonen dan tussen pure en witte chocolade. Dit is ook te verwachten gezien bij de chocolades 

reeds een proces is doorlopen en andere ingrediënten worden toegevoegd.  

 

4.2.2 Aanwezige GBM-residuen in de nibs 

Ondanks het biologische label van de bonen worden toch residuen teruggevonden in de nibs van de 

cacaobonen uit Peru. Wanneer deze waarden worden vergeleken met de residuen van werkzame 

stoffen in de chocolades, wordt duidelijk dat de residu-concentraties in ongeveer dezelfde range 

liggen. Dit betekent dat er waarschijnlijk geen spectaculaire stijging of daling in residu-concentraties 

van deze werkzame stoffen optreedt tijdens het proces. Deze hypothese vergt echter verder 

onderzoek aangezien slechts 1 soort bonen getest is en de bonen niet van dezelfde afkomst zijn als de 

bonen waarmee de chocolades werden gemaakt. Ook kunnen deze waarden worden vergeleken met 

de MRL, gezien deze ook gebaseerd zijn op ontvelde cacaobonen. Voor geen enkele van de werkzame 

stoffen is er sprake van een overschrijding van de MRL op de cacaobonen. Wanneer echter eerst 

centrifugatie op de boon wordt uitgevoerd en beide gecentrifugeerde delen apart worden 

geanalyseerd kunnen ook residuen van metalaxyl (boven de LOQ), linuron en tebuconazole (onder de 

LOQ in de boter, onder de LOD in de restfractie) worden geobserveerd. De residu-concentraties liggen 

telkens hoger in de boterfractie vergeleken met de restfractie. Een mogelijk voordeel aan deze 

methode is de goede extractie die wordt bekomen: zowel de boter (die smelt en op deze manier goed 

mengt met ACN) als de restfractie (vormt een poederachtige oplossing in ACN) zorgen voor een groot 

extractieoppervlak, waardoor mogelijk meer middelen worden gedetecteerd. Ook middelen zoals 

linuron en tebuconazole worden makkelijker geanalyseerd gezien deze zich eerder in de vetfractie 

bevinden en de kans dus groter wordt dat residu-concentraties boven de LOD of LOQ worden 

gedetecteerd. Ook wanneer de residu-concentraties uit de gesepareerde bonen worden omgerekend 

naar mg kg-1 cacaobonen worden geen overschrijdingen van de MRL-norm gedetecteerd. 

 

4.3 Productieproces 
Aan de hand van de recepturen en de rendementen kan worden bepaald of er sprake is van een 

reductie van de residu-concentraties gedurende het proces. Dit is niet het geval bij metalaxyl en deels 

het geval bij profenofos (daling vanaf het nat concheren) en pyrimethanil (daling vanaf droog 

concheren). Van alle drie de middelen worden de hoogste concentraties teruggevonden in de 

cacaoboter, wat strookt met de bevindingen uit de massabalans, waarbij de meeste werkzame stoffen 

(waaronder ook pyrimethanil, profenofos en metalaxyl) een significante affiniteit voor de vetfractie 

vertonen. De cacaomassa bevat schijnbaar geen residuen met als uitzondering profenofos, waarvan er 

in de cacaomassa ook een behoorlijke concentratie aanwezig blijkt te zijn. De verhoudingen zijn 
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ongeveer gelijk (een iets grotere concentratie in de cacaoboter). Vreemd is dus de afwezigheid van 

enig residu aan metalaxyl en pyrimethanil in de cacaomassa. Nochtans bevat de cacaomassa ook een 

behoorlijke hoeveelheid aan cacaoboter. Dezelfde observatie wordt gedaan bij de analyse van de 

cacaobonen: ook hier worden geen residuen aan metalaxyl teruggevonden bij de analyse van de 

volledige boon, maar wel indien de cacaomassa eerst wordt gecentrifugeerd en de delen apart 

worden geanalyseerd. Opvallend is dat de rendementen van metalaxyl niet lager liggen bij de 

geprespikete stalen van de cacaomassa (in vergelijking met de andere processtappen). Ook kunnen 

geen verschillen worden opgemerkt tussen de rendementen bij de stalen van de gehele cacaoboon, 

de cacaoboter en de restfractie, net als bij de gepostspikete stalen. Er is dus mogelijk een diepe 

indringing van metalaxyl in de cacaoboon na de toepassing. Metalaxyl kan potentieel beter worden 

gedetecteerd wanneer de extractie zo optimaal mogelijk wordt uitgevoerd: de cacaoboter, het 

verfijnde mengsel (tijdens het proces) en de restfractie hebben gemeen dat ze dankzij hun fysische 

eigenschappen aanleiding geven tot een uitstekend contact met ACN tijdens de vloeistofextractie, wat 

een efficiëntere extractie bewerkstelligt. Mogelijk is metalaxyl ook goed te detecteren in de 

chocoladestalen en de geconcheerde stalen dankzij de intense menging en verwerking die reeds is 

gebeurd.  

 

De concentratie aan metalaxyl en profenofos verschilt doorheen het proces weinig van de 

theoretische concentratie, met uitzondering van een lichte (significante) daling van de profenofos-

residuen tijdens het nat concheren. Dit betekent dat het proces geen manier is om een actieve 

verlaging van de residu-concentraties te bekomen, maar ook niet leidt tot een duidelijke verhoging in 

GBM-concentraties. Daarnaast wordt tijdens de berekening van de theoretische residuconcentraties 

geen rekening gehouden met de waterverdamping die optreedt gedurende het proces. Ondanks dat 

pyrimethanil ook vooral aanwezig is in de cacaoboter, kan hier wel een reductie in concentratie 

worden geobserveerd tijdens het droog concheren. De dampdruk van pyrimethanil bij 25°C bedraagt 

1.1 mPa, wat slechts een klein verschil vormt met de dampdrukken van metalaxyl en profenofos, die in 

dezelfde omstandigheden respectievelijk 0.75 mPa en 2.53 mPa bedragen. Waarschijnlijk is de 

reductie in concentratie dus niet te wijten aan vervluchtiging, maar eerder degradatie. Pyrimethanil 

degradeert snel onder de invloed van zonlicht en deels onder invloed van zuurstof, maar het effect 

van zonlicht is veel meer uitgesproken (Vanni, Anfossi, Cignetti, Baglieri, & Gennari, 2006). Tijdens het 

proces (concheren) komt de massa echter niet in contact met rechtstreeks zonlicht, waardoor de 

degradatie een andere oorzaak heeft (zoals oxidatieve afbraak bijvoorbeeld). Het degradatiepunt 

bedraagt ongeveer 189.9°C (Lewis et al., 2016), maar deze temperatuur wordt nauwelijks bereikt 

aangezien de maximale temperatuur tijdens het concheren 70°C bedraagt. Metalaxyl is stabiel tot 

300°C en blijft stabiel in neutrale en zure omstandigheden aan kamertemperatuur. Bij een pH van 1 

blijft metalaxyl meer dan 200 dagen intact, in vergelijking met pH van 10, waar het slechts 12 dagen 

stabiel blijft (Ware, 2000). Profenofos is relatief stabiel onder neutrale en zure omstandigheden, maar 

onstabiel in basische omstandigheden (Kim et al., 2015). Tijdens het concheren is er sprake van een 

stijging van de pH, maar exacte waarden kunnen niet worden gegeven. Het is dus mogelijk dat de 

daling in pyrimethanil (vanaf het droog concheren) en profenofos (vanaf het nat concheren) te wijten 

zijn aan pH-veranderingen. Opvallend is dat de concentratiereductie van pyrimethanil tot onder de 

LOD niet niet overeenkomstig is met de teruggevonden residu-concentraties bij de chocolades, die 

regelmatig pyrimethanil aan een concentratie hoger dan de LOQ bevatten. Mogelijk bevatten de 

cacaobonen waarvan de cacaomassa en -boter werden vervaardigd een relatief lagere concentratie 

aan pyrimethanil. Het omgekeerde kan worden waargenomen voor profenofos: op het einde van het 
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proces zijn de concentraties steeds hoger dan de LOQ (ondanks de significante daling tijdens het nat 

concheren), maar dit is niet het geval bij de chocolades gezien er geen residuen aan concentraties 

hoger dan de LOD kunnen worden gedetecteerd. Het is dus aannemelijk dat afhankelijk van het 

startproduct (de bonen) meer of minder residuen in de eindproducten worden teruggevonden. Op 

basis van de hogere aanwezigheid aan metalaxyl en profenofos in de cacaoboter kan worden gesteld 

dat de aanwezigheid van deze middelen waarschijnlijk ook hoger is in chocolades die meer cacaoboter 

bevatten, mits er geen daling in concentratie plaatsvindt tijdens het proces. 

 

4.4 Risicoanalyse  
Er is voor de gehele bevolking geen enkele sprake van de aanwezigheid een acuut of chronisch risico 

en de ADI en ARfD van de referentiestof, cypermetrine, liggen ongeveer 1000 maal hoger dan de 

teruggevonden maximale blootstelling van 99.5% van de gevoeligste populatiegroep. De Margin of 

Exposure (bij een maximale blootstelling van 99.5% van de bevolkingsgroepen) ligt bij de kwetsbaarste 

doelgroep, de kleuters, zowel voor het acute als chronische verhaal ruim boven 100 (acuut: 60 000, 

chronisch: 70 000). Echter, de consumptiedata zijn afkomstig van 2004 en dus verouderd. Het is 

onwaarschijnlijk dat de consumptie van chocolade en andere cacaoproducten ongewijzigd is gebleven. 

Daarnaast is er ook geen rekening gehouden met de indeling in CAG’s, waardoor een overschatting 

van de residuen mogelijk is: er is namelijk verondersteld dat alle werkzame stoffen dezelfde 

werkingsactiviteit hebben, wat niet het geval is in de realiteit. Endosulfan is een niet-systemisch 

middel met werking op het zenuwstelsel, waar het kan acteren als een niet-competitieve GABA (de 

neurotransmitter gamma-aminoboterzuur) antagonist (IRAC 2A), metalaxyl is een systemisch (curatief) 

middel dat de sporen- en myceliumvorming van schimmels onderdrukt door de verstoring van de 

nuceïnezuur synthese en RNA-polymerase 1 (FRAC A1). Cypermetrine (behorend tot de pyrethroïden) 

werkt ook in op het zenuwstelsel en is een natriumkanaal modulator (IRAC 3A) maar heeft een niet-

systemische contactwerking, pyrimethanil heeft eerder een beschermende werking met lichte 

curatieve eigenschappen en inhibeert de synthese van het proteïne methionine (FRAC D1) (FRAC, 

2018; IRAC, 2017; Lewis et al., 2016). De meest voorkomende middelen delen dus geen 

gemeenschappelijke MoA in de doelorganismen (met als uitzondering de zenuwstelselactiviteit van 

endosulfan en cypermetrine). Een kanttekening hierbij is dat de MoA in dit geval in de mens moet 

gezocht worden en niet in schimmels, insecten of onkruiden. Het is goed mogelijk dat een herbicide 

en een fungicide hetzelfde orgaan in de mens aanvallen maar toch een verschillende MoA in de 

doelorganismen hebben bij toepassing ervan in de landbouw. Van de eenmalig gedetecteerde 

middelen hebben fenbuconazole en tebuconazole dezelfde MoA (G1: werken in op de sterol 

biosynthese in membranen), pyraclostrobine en azoxystrobine delen ook dezelfde MoA (C3: werken in 

op de respiratie (complex 3: cytochroom bc1)). Boscalid (fungicide) behoort tot MoA C2 en malathion 

tot MoA 1B (insecticide). Er is dus slechts een lichte overlapping van de MoA tussen de middelen 

onderling. Wanneer in de toekomst de indelingen van de werkzame stoffen in de verschillende CAG’s 

is uitgevoerd, kan een meer specifieke risicoanalyse worden uitgevoerd.  
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5. Besluit 
De zoektocht naar een goede preparatie- en analysemethode van vetrijke stalen, zoals chocolades en 

cacaobonen, mondde uit in een protocol (gebruik makende van QuEChERS) waarbij de stalen 

mechanisch worden verfijnd en vervolgens worden onderworpen aan de vloeistofextractie terwijl ze 

smelten in een warmwaterbad. Door het smelten van de stalen worden onder andere variaties ten 

gevolge van de partikelgroottes vermeden. De rendementen van de verschillende werkzame stoffen in 

de chocolades kunnen niet worden veralgemeend: per chocolade zijn deze weinig variabel, maar bij 

het onderling vergelijken van de rendementen tussen de verschillende types chocolade is dit niet het 

geval.   

 

Uit de analyse van verschillende commercieel verkrijgbare chocolades is gebleken dat een aantal 

werkzame stoffen regelmatig residueel aanwezig zijn. Deze zijn vooral endosulfan (α), pyrimethanil, 

metalaxyl en cypermetrine. Boscalid, pyraclostrobine, malathion, fenbuconazole, azoxystrobine en 

tebuconazole worden éénmalig boven of onder de LOQ gedetecteerd. Algemeen kunnen geen 

duidelijke concentratieverhogingen van bepaalde werkzame stoffen worden toegewezen aan de 

toevoegingen van b.v. sinaasappelaroma, vruchten of noten of dergelijke aan de chocolades, met 

uitzondering van de éénmalig gedetecteerde middelen, die mogelijk afkomstig zijn van de toevoeging 

van amandelen, sinaasappel, munt of limoen. Uit het resultaat van een correlatietest tussen het 

minimale cacaobestanddelengehalte en de residu-concentraties tijdens de monitoring kan worden 

vastgesteld dat metalaxyl in hogere concentraties voorkomt in chocolades met een lager 

cacaobestanddelengehalte. Er is daarnaast geen duidelijke verlaging of afwezigheid van residu-

concentraties in chocolade met een biologisch label. Ook de biologisch geteelde cacaobonen 

afkomstig uit Peru die werden geanalyseerd bevatten wel degelijk GBM-residuen: residuen van 

fenpropimorf, pyrimethanil, endosulfan (α) en cypermetrine worden hier teruggevonden.  

 

Slechts enkele werkzame stoffen vertonen geen significante affiniteit voor de vetfase. Deze middelen 

geven algemeen ook hogere rendementen bij chocolades met een lager minimaal 

cacaobestanddelengehalte. De correlatie van de gevonden affiniteiten voor de vetfase met de Kow-

waarden geeft een positieve significante waarde van 0.5. 

 

Metalaxyl blijft gestaag aanwezig tijdens het verwerkingsproces van cacaoboon tot chocolade, zonder 

significante verlaging van de concentratie. Een verhoging kan statistisch moeilijker worden vastgesteld 

wegens de onkwantificeerbare invloed van de waterverdamping tijdens het proces. De residu-

concentraties van pyrimethanil verdwijnen tot onder de LOD vanaf het droog concheren, de residu-

concentraties van profenofos dalen pas tijdens het nat concheren. Metalaxyl en pyrimethanil zijn 

beide vooral aanwezig in de cacaoboter en nauwelijks tot niet in de cacaomassa. Profenofos is 

daarnaast ook in een hoge concentratie aanwezig in de cacaomassa. Residuen aan profenofos worden 

echter niet gevonden in de chocolades, pyrimethanil wordt daarnaast wel vaak teruggevonden in een 

concentratie boven de LOQ.  

 

Bij het uitvoeren van een probabilistische risicoanalyse voor het geaccumuleerde effect van de 

teruggevonden GBM-residuen wordt geconcludeerd dat er geen risico optreedt voor de consument 

ongeacht tot welke bevolkingsgroep (jong-oud) deze behoort. De margin of exposure geeft hierbij aan 

dat residuen van GBM’s in chocolade geen bedreiging vormen voor de consumenten. 
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6. Verder onderzoek 
De rendementen van de werkzame stoffen in de chocolades, cacaobonen en de processtappen 

worden beïnvloed door matrixeffecten en het gebruik van een multiresidue methode. De matrix bevat 

waarschijnlijk nog vetten en interfererende componenten, die zorgen dat de rendementen niet altijd 

binnen het 70 -120% interval liggen. Dit is echter geen probleem wanneer de herhaalbaarheid 

optimaal is. De ontwikkeling van andere methoden kunnen deze herhaalbaarheid eventueel 

verbeteren. De verbetering van de rendementen is moeilijker aangezien bestrijdingsmiddelen een zeer 

wijd gamma aan physicochemische parameters hebben en hierdoor kunnen veranderingen in de 

methode mogelijk zowel voor een verhoging als voor een verlaging zorgen van het rendement van 

verschillende werkzame stoffen wanneer zij tegelijkertijd worden gescreend.  

 

Grootschalig onderzoek kan mogelijk bepalen wat de invloeden van toevoegingen aan de chocolades 

zijn op de rendementen en op de residuen die tijdens de monitoring worden gedetecteerd. Ook kan 

de invloed van de oorsprong van de cacaobonen (of chocolades) worden bestudeerd, waarna kan 

worden bepaald of er een link bestaat tussen de residuen van de GBM’s en eventueel het voorkomen 

van bepaalde ziektes en plagen in de verschillende landen of regio’s waar de teelt heeft 

plaatsgevonden. Natuurlijk moet ook het preventieve gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in 

rekening worden gebracht: de gebruiker zal zo veel mogelijk middelen gebruiken om een succesvolle 

teelt te verzekeren, ongeacht er reeds beschadigingen of infecties zijn vastgesteld. Dankzij een 

mogelijke link tussen GBM-gebruik en teeltgebied kan op basis van de herkomst van een batch bonen 

een voorspelling gemaakt worden van de mogelijk aanwezige residuen.  

 

Op procesvlak zou de spiking van de startproducten aanleiding kunnen geven tot de mogelijkheid tot 

opvolging van de residu-concentraties doorheen het proces, maar de opvolging van de residuen die 

reeds aanwezig zijn kan een mooi beeld geven van het gedrag van de werkzame stoffen vanuit de 

positie waarin deze zich bevinden. Hiervoor is uiteraard wel nood aan een grote hoeveelheid stalen. 

Daarnaast kan ook de impact van de temperatuur of receptuur nader worden onderzocht: wanneer 

een hoge, lang aanhoudende temperatuur tijdens het proces bijvoorbeeld kan zorgen voor een 

verlaging van de residu-concentraties van bepaalde werkzame stoffen, kan deze kennis worden 

gebruikt om gericht verlagingen te bekomen indien geweten is dat de residuen in de startproducten 

mogelijk kunnen leiden tot een hoge aanwezigheid ervan in de eindproducten. Niet alleen de stappen 

tijdens het verwerkingsproces, maar ook deze ervoor en erna kunnen mogelijk worden meegenomen 

in het onderzoek. Mogelijk hebben fermentatie, roosteren, de duur van de opslag en andere factoren 

en stappen een grote invloed op de residugehaltes van de GBM’s. 

 

Zoals reeds aangehaald in de discussie kan na de succesvolle indeling van de werkzame stoffen in 

CAG’s een verbeterde risico-analyse, die het geaccumuleerde effect van de GBM’s tesamen inschat, 

worden uitgevoerd. Om echter nog waarheidsgetrouwer te blijven is er is er nood aan toegang tot de 

vernieuwde studie naar consumptiepatronen van de populatiegroepen die in 2014 werd opgesteld. 
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8. Bijlagen 
Bijlage 1: De meest toegepaste werkzame stoffen bij de teelt van cacao, opgedeeld in A: gebruikte en 

toegelaten substanties B: substanties toegelaten maar moeten worden gebruikt met veel 

voorzichtigheid C: experimentele substanties D: verboden producten (Bateman, 2008). 
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Bijlage 2: Vergelijking van gebruikte extractietechnieken voor de analyse van GBM’s  in voedselmatrices 

(Wilkowska & Biziuk, 2011). 

 

 
 

 

 

 

 

 

Bijlage 3: Eigenschappen van de werkzame stoffen bij de analyse met LCMSMS, m/z staat voor 

massa/ladingsverhouding, eV voor elektronvolt, ms voor milliseconde. 
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Werkzame stof Ion 

(m/z) 

Fragment ion  

(m/z) 

Ionisatie 

modus 

Cone 

voltage 

(eV) 

Botsingsenergie 

(eV) 

Verblijftijd 

(ms) 

Methomyl 163 88 ES+ 20 10 0.017 
 

163 106 ES+ 20 10 0.017 

Acefaat  184.1 125.1 ES+ 11 18 0.052 
 

184.1 143 ES+ 11 8 0.052 

Pyrimethanil 200 82 ES+ 45 24 0.015 
 

200 107 ES+ 45 24 0.015 

Acetamiprid 223 56.1 ES+ 34 15 0.015 
 

223 126 ES+ 34 20 0.015 

Methiocarb 226 121 ES+ 22 22 0.015 
 

226 169 ES+ 22 10 0.015 

Tebuthiuron 229 116 ES+ 30 16 0.015 
 

229 172 ES+ 30 18 0.015 

Pirimicarb 239.1 72 ES+ 28 72 0.017 
 

239.1 182.1 ES+ 28 15 0.017 

Fenpropimorf 304.2 57.2 ES+ 50 30 0.015 
 

304.2 147.2 ES+ 50 28 0.015 

Thiodicarb 355 87.9 ES+ 20 16 0.015 
 

355 107.9 ES+ 20 16 0.015 

Prochloraz 376 70.1 ES+ 16 34 0.015 
 

376 307.1 ES+ 16 16 0.015 

Thifensulfuron-methyl 388 56 ES+ 30 40 0.015 
 

388 167 ES+ 30 15 0.015 

Difenconazole 406 111.1 ES+ 40 60 0.015 
 

406 251.1 ES+ 40 25 0.015 

Trifloxystrobine  409 145 ES+ 28 40 0.073 
 

409 186 ES+ 28 16 0.073 

Carbaryl 202 117 ES+ 22 28 0.08 
 

202 145 ES+ 22 22 0.08 

Thiabendazole 202 131 ES+ 45 30 0.013 
 

202 175 ES+ 45 25 0.013 

Propoxur 210 111 ES+ 15 16 0.013 
 

210 168 ES+ 15 10 0.013 

Ametryn 228.1 68.1 ES+ 32 36 0.013 
 

228.1 186.1 ES+ 32 18 0.013 

Thimetoxam 292 132 ES+ 22 22 0.038 
 

292 211.2 ES+ 22 12 0.038 

Spiroxamine 298 100 ES+ 32 32 0.013 
 

298 144 ES+ 32 20 0.013 

Butachlor 312.2 57.3 ES+ 20 22 0.067 
 

312.2 238.2 ES+ 20 12 0.067 

Hexaconazole 314 70.1 ES+ 16 34 0.013 
 

314 159 ES+ 16 22 0.013 

Malathion 331 99 ES+ 20 24 0.013 
 

331 127 ES+ 20 12 0.013 
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Boscalid 342.9 139.9 ES+ 35 20 0.013 
 

342.9 307 ES+ 35 20 0.013 

Dimethomorf 388.1 165 ES+ 35 30 0.013 
 

388.1 300.9 ES+ 35 20 0.013 

Spinosad A  732.6 98.1 ES+ 50 59 0.013 
 

732.6 142 ES+ 50 31 0.013 

Spinosad D  746.5 98.1 ES+ 45 53 0.013 
 

746.5 142 ES+ 45 31 0.013 

Metribuzin 215 89 ES+ 35 20 0.012 
 

215 131 ES+ 35 18 0.012 

Carbofuran 222.1 123 ES+ 28 16 0.012 
 

222.1 165.1 ES+ 28 16 0.012 

Monocrotofos 224.1 98.1 ES+ 20 12 0.163 
 

224.1 127.1 ES+ 20 16 0.163 

Dimethoaat 230.1 125 ES+ 18 20 0.012 
 

230.1 199 ES+ 18 10 0.012 

Diuron 233 46.3 ES+ 28 14 0.012 
 

233 72.1 ES+ 28 18 0.012 

Ethoprofos 243.2 97 ES+ 26 31 0.012 
 

243.2 131 ES+ 26 20 0.012 

Fludioxonil 249.1 158.1 ES+ 10 28 0.012 
 

249.1 229.1 ES+ 10 10 0.012 

Metalaxyl 280.1 192.1 ES+ 20 17 0.012 
 

280.1 220.1 ES+ 20 13 0.012 

Pendimethanil 282.2 194 ES+ 20 18 0.028 
 

282.2 212.2 ES+ 20 10 0.028 

Fenamifos 304.1 202.1 ES+ 30 36 0.012 
 

304.1 217.1 ES+ 30 24 0.012 

Triazofos 314.1 118.9 ES+ 25 35 0.012 
 

314.1 161.9 ES+ 25 18 0.012 

Fenbuconazole 337 70.1 ES+ 32 20 0.012 
 

337 125 ES+ 32 36 0.012 

Pyrazosulfuron-methyl  415 82.9 ES+ 22 45 0.012 
 

415 182 ES+ 22 20 0.012 

Cymoxanill 199 111 ES+ 17 18 0.015 
 

199 128 ES+ 17 8 0.015 

Propanil 217.9 127 ES+ 34 22 0.015 
 

217.9 161.9 ES+ 34 16 0.015 

Oxamyl 237 72 ES+ 15 10 0.163 
 

237 90 ES+ 15 10 0.163 

Bentazone 241.4 107.2 ES+ 21 26 0.015 
 

241.4 199.1 ES+ 21 12 0.015 

Terbutryn 242.1 91 ES+ 34 28 0.015 
 

242.1 186.1 ES+ 34 20 0.015 

Linuron 249.1 159.9 ES+ 31 18 0.015 
 

249.1 181.8 ES+ 31 16 0.015 
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Cadusafos 271.1 131 ES+ 22 22 0.015 
 

271.1 159 ES+ 22 16 0.015 

Tebuconazole 308 70.1 ES+ 40 22 0.015 
 

308 125 ES+ 40 40 0.015 

Iprodione 330 244.7 ES+ 15 16 0.015 
 

330 288 ES+ 15 15 0.015 

Bitertanol 338.1 70.1 ES+ 15 8 0.015 
 

338.1 99.1 ES+ 15 16 0.015 

Thiofanate-methyl  343 93 ES+ 22 46 0.015 
 

343 151 ES+ 22 22 0.015 

Chloorpyrifos 349.9 97 ES+ 30 32 0.037 
 

349.9 198 ES+ 30 20 0.037 

Azoxystrobine  404 329 ES+ 22 30 0.015 
 

404 372 ES+ 22 15 0.015 

Carbendazim 192.1 132.1 ES+  27 28 0.08 
 

192.1 16.1 ES+  27 18 0.08 

Imidacloprid 256.1 175.1 ES+  34 20 0.038 
 

256.1 209.1 ES+  34 15 0.038 

Terbufos 289 57.2 ES+  12 22 0.017 
 

289 103 ES+  12 8 0.017 

Parathion  291.9 110 ES+  30 33 0.017 
 

291.9 236 ES+  30 14 0.017 

Triadimenol 296.1 70.2 ES+  15 10 0.017 
 

296.1 99.1 ES+  15 15 0.017 

Imazalil 297 69 ES+ 34 22 0.02 
 

297 159 ES+ 34 22 0.02 

Diazion 305 96 ES+  31 35 0.017 
 

305 169 ES+  31 22 0.017 

Kresoxim-methyl 314.1 116 ES+  18 12 0.017 
 

314.1 206 ES+  18 7 0.017 

Propiconazole 342 69 ES+  40 22 0.017 
 

342 159 ES+  40 34 0.017 

Profenofos 372.9 127.9 ES+  36 40 0.017 
 

372.9 302.6 ES+  36 20 0.017 

Metsulfuron-methyl 382 167 ES+  22 16 0.02 
 

382 198 ES+  22 22 0.02 

Pyraclostrobine 388.1 163 ES+  25 25 0.017 
 

388.1 193.9 ES+  25 12 0.017 

Nicosulfuron  411 106 ES+  26 32 0.03 
 

411 182 ES+  26 22 0.03 

 



 

 
 

Bijlage 4A: Rendementen en standaarddeviaties (%) van de werkzame stoffen bij de hoge geconcentreerde prespiking (dubbele spiking) uitgevoerd op 

stalen van witte chocolade met een minimaal cacaobestanddelenpercentage van 28%, n=4. 

Werkzame stof Rendement (%) Werkzame stof Rendement (%) Werkzame stof Rendement (%) 

Acetamiprid 31 ± 4.91 Difenconazole 11 ± 2.20 Metribuzin 54 ± 6.29 

Alachlor 103 ± 9.19 Dimethoaat 30 ± 0.75 Monocrotofos 47 ± 4.76 

Aldrin 23 ± 1.04 Dimethomorf 55 ± 6.11 Oxamyl 18 ± 0.96 

Ametryn 25 ± 2.42 Diuron 53 ± 7.50 Pirimicarb 36 ± 3.20 

Azoxystrobine 42 ± 3.30 Endosulfan α 84 ± 3.77 Prochloraz 16 ± 3.05 

Bifenthrin 103 ± 6.14 Endrien 113 ± 5.86 Profenofos 5 ± 0.44 

Bitertanol 26 ± 0.97 Ethoprofos 71 ± 5.42 Propanil 90 ± 5.38 

Boscalid 35 ± 4.42 Fenamifos 54 ± 6.74 Propiconazole 34 ± 2.56 

Butachlor 6 ± 1.27 Fenbuconazole 31 ± 3.15 Propoxur 39 ± 2.85 

Cadusafos 25 ± 0.97 Fenpropimorf 4 ± 0.98 Pyraclostrobine 3 ± 0.24 

Carbaryl 22 ± 3.18 HCH β 90 ± 2.80 Pyrimethanil  30 ± 8.55 

Carbendazim 49 ± 4.76 Hexachlororbenzeen 88 ± 3.83 Spiroxamine 3 ± 1.72 

Carbofuran 48 ± 7.21 Hexaconazole 28 ± 3.35 Tebuconazole 45 ± 3.56 

Chloorpyrifos 2 ± 0.14 Imidacloprid 61 ± 7.18 Tebuthiuron 45 ± 4.59 

Cymoxanil 117 ± 7.90 Imizalil 1 ± 0.32 Terbuthryn 16 ± 1.13 

Cypermetrine 103 ± 3.67 Kresoxim-methyl 5 ± 0.35 Thiabendazole 13 ± 1.36 

DDD/endosulfan β 83 ± 3.79 Linuron 77 ± 6.38 Thiametoxam 42 ± 6.99 

DDE 73 ± 2.55 Malathion 31 ± 3.68 Thiodicarb 61 ± 8.30 

DDT op 168 ± 10.11 Metalaxyl 56 ± 6.46 Triademinol 44 ± 4.56 

DDT pp 87 ± 5.81 Methiocarb 35 ± 4.73 Triazofos 22 ± 2.37 

Diazianon 12 ± 0.79 Methomyl 32 ± 2.80 Trifloxystrobine 4 ± 1.27 

Dieldrin 86 ± 2.11 Methoxychlor 45 ± 18.32   
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Bijlage 4B: Rendementen en standaarddeviaties (%) van de werkzame stoffen bij de hoge geconcentreerde prespiking (dubbele spiking) uitgevoerd op 

stalen van pure chocolade met een minimaal cacaobestanddelenpercentage van 72%, n=4. 

Werkzame stof Rendement (%) Werkzame stof Rendement (%) Werkzame stof Rendement (%) 

Acetamiprid 41 ± 0.94 Difenconazole 15 ± 1.68 Metribuzin 52 ± 1.23 

Alachlor 178 ± 6.15 Dimethoaat 32 ± 0.51 Monocrotofos 34 ± 1.54 

Aldrin 25 ± 0.78 Dimethomorf 73 ± 16.04 Oxamyl 11 ± 0.48 

Ametryn 37 ± 7.92 Diuron 53 ± 1.91 Pirimicarb 33 ± 0.68 

Azoxystrobine 47 ± 0.45 Endosulfan α 85 ± 0.55 Prochloraz 19 ± 2.08 

Bifenthrin 115 ± 3.77 Endrien 117 ± 31 Profenofos 9 ± 2.02 

Bitertanol 31 ± 2.71 Ethoprofos 70 ± 2.86 Propanil 99 ± 2.72 

Boscalid 47 ± 9.30 Fenamifos 56 ± 2.89 Propiconazole 35 ± 3.21 

Butachlor 14 ± 3.18 Fenbuconazole 43 ± 2.79 Propoxur 51 ± 13.15 

Cadusafos 30 ± 0.55 Fenpropimorf 4 ± 1.03 Pyraclostrobine 8 ± 1.85 

Carbaryl 38 ± 9.87 HCH β 92 ± 4.41 Pyrimethanil  47 ± 22.01 

Carbendazim 37 ± 1.21 Hexachlororbenzeen 91 ± 2.60 Spiroxamine 6 ± 1.07 

Carbofuran 46 ± 1.42  Hexaconazole 50 ± 8.83 Tebuconazole 50 ± 1.81 

Chloorpyrifos 4 ± 0.61 Imidacloprid 65 ± 2.52 Tebuthiuron 43 ± 0.38 

Cymoxanil 74 ± 11.81 Imizalil 1 ± 0.08 Terbuthryn 20 ± 0.80 

Cypermetrine 91 ± 14.75 Kresoxim-methyl 7 ± 2.21 Thiabendazole 14 ± 3.36 

DDD/endosulfan β 92 ± 1.95 Linuron 90 ± 1.19 Thiametoxam 43 ± 10.60 

DDE 78 ± 7.57 Malathion 64 ± 12.33 Thiodicarb 78 ± 3.77 

DDT op 166 ± 2.91 Metalaxyl 55 ± 1.23 Triademinol 36 ± 1.42 

DDT pp 79 ± 2.38 Methiocarb 56 ± 6.90 Triazofos 31 ± 1.35 

Diazianon 20 ± 1.32 Methomyl 30 ± 1.43 Trifloxystrobine 11 ± 1.14 

Dieldrin 94 ± 11.02 Methoxychlor 72 ± 8.09   
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Bijlage 5: Rendementen en standaarddeviaties (%) van de werkzame stoffen bij een selectie van geprespikete chocoladestalen. De staalcodes kunnen worden 

teruggevonden in Tabel 12, n=4. 

Werkzame stof Z5 Z6 Z10 M3 M4 M5 W1 W3 W4 W5 

Acetamiprid 89 ± 3.22 83 ± 1.96 33 ± 1.03 92 ± 9.80 44 ± 4.46 51 ± 2.37 110 ± 5.10 32 ± 3.19 80 ± 7.03 31 ± 5.51 

Alachlor 75 ± 4.99 139 ± 6.45 154 ± 18.25 66 ± 12.53 27 ± 20.04 86 ± 11.64 65 ± 0.24 100 ± 3.29 14 ± 9.13 65 ± 0.15 

Aldrin 24 ± 2.04 24 ± 5.42 20 ± 0.14 27 ± 1.08 24 ± 0.73 34 ± 1.05 24 ± 1.23 22 ± 1.68 28 ± 1.10 13 ± 1.72 

Ametryn 75 ± 3.02 68 ± 3.72 32 ± 3.09 58 ± 7.29 31 ± 2.56 30 ± 1.70 62 ± 2.68 62 ± 3.76 66 ± 6.73 26 ± 4.22 

Carbendazim 77 ± 2.96 70 ± 6.85 37 ± 1.98 90 ± 3.40 43 ± 0.94 48 ± 1.02 98 ± 8.49 98 ± 15.40 99 ± 5.06 50 ± 5.71 

Azoxystrobine 149 ± 3.32 148 ± 2.80 46 ± 3.67 120 ± 10.21 61 ± 2.59 46 ± 1.76 122 ± 4.40 133 ± 6.41 110 ± 6.29 44 ± 1.18 

Bifenthrin 93 ± 4.18 87 ± 0.92 136± 5.94 105 ± 5.60 94 ± 2.73 99 ± 3.19 95 ± 3.33 96 ± 6.52 89 ± 2.65 110 ± 5.23 

Bitertanol 15 ± 28.72 17 ± 32.48 30 ± 4.12 21 ± 24.74 12 ± 5.21 30 ± 4.40 15 ± 3.65 23 ± 3.21 44 ± 2.46 27 ± 4.17 

Boscalid 96 ± 16.09 84 ± 8.29 39 ± 4.91 62 ± 15.29 31 ± 4.12 48 ± 1.21 67 ± 10.54 62 ± 6.91 75 ± 16.37 37 ± 6.03 

Butachlor 24 ± 3.98 21 ± 1.09 12 ± 1.42 10 ± 2.35 4 ± 0.43 9 ± 0.94 12 ± 1.62 8 ± 1.51 13 ± 5.98 8 ± 0.54 

Cadusafos 63 ± 7.30 68 ± 3.37 30 ± 4.12 47 ± 5.65 27 ± 1.20 26 ± 1.29 52 ± 2.90 58 ± 2.73 51 ± 1.16 27 ± 3.02 

Carbaryl 89 ± 3.70 90 ± 3.38 66 ± 1.03 65 ± 11.33 42 ± 2.09 29 ± 1.74 95 ± 1.57 82 ± 3.59 46 ± 11.40 22 ± 4.96 

Carbofuran 102 ± 3.32 102 ± 2.13 47 ± 0.55 91 ± 9.31 50 ± 2.74 60 ± 0.45 106 ± 3.75 103 ± 2.03 88 ± 5.34 47 ± 5.41 

Chloorpyrifos 4 ± 0.62 7 ± 2.64 4 ± 0.84 2 ± 1.01 1 ± 0.25 2 ± 0.29 2 ± 0.63 3 ± 0.85 4 ± 0.72 2 ± 1.03 

Cymoxanil 64 ± 10.25 81 ± 0.46 73 ± 22.47 32 ± 2.23 31 ± 6.40 87 ± 17.86 55 ± 7.45 58 ± 24.03 42 ± 4.63 121 ± 4.50 

Cypermetrine 66 ± 13.30 89 ± 15.60 75 ± 10.87 119 ± 14.86 67 ± 8.54 72 ± 13.17 80 ± 12.02 81 ± 7.89 81 ± 14.59 48 ± 5.51 

DDD/endosulfan β 89 ± 1.35 81 ± 0.71 86 ± 2.23 81 ± 2.48 78 ± 2.04 77 ± 1.59 77 ± 3.39 74 ± 2.21 81 ± 1.99 31 ± 3.80 

DDE 71 ± 1.75 67 ± 2.11 69 ± 2.45 69 ± 8.35 67 ± 2.78 81 ± 1.73 60 ± 5.78 58 ± 1.98 66 ± 2.74 80 ± 0.54 

DDT op 154 ± 3.36 140 ± 4.16 185 ± 4.46 149 ± 3.60 141 ± 9.13 131 ± 2.51 139 ± 6.56 155 ± 3.04 160 ± 5.97 34 ± 5.53 

DDT pp 88 ± 2.48 93 ± 7.05 85 ± 18.12 98 ± 7.01 81 ± 5.38 91 ± 4.10 90 ± 5.74 98 ± 6.95 95 ± 3.21 40 ± 6.00 

Diazianon 52 ± 3.16 53 ± 1.54 18 ± 2.45 30 ± 3.59 14 ± 0.31 12 ± 0.46 31 ± 0.92 26 ± 2.52 29 ± 1.00 14 ± 1.31 

Dieldrin 85 ± 5.79 75 ± 0.63 84± 3.64 84 ± 6.06 77 ± 0.55 94 ± 1.37 81 ± 2.80 75 ± 3.36 80 ± 2.40 22 ± 4.96 

Difenconazole 30 ± 3.04 28 ± 1.20 15 ± 2.60 17 ± 3.45 9 ± 0.67 15 ± 1.17 20 ± 0.54 16 ± 2.81 16 ± 1.61 13 ± 1.72 

Dimethoaat 82 ± 2.52 85 ± 0.33 31 ± 0.36 98 ± 9.91 44 ± 0.41 47 ± 0.66 114 ± 3.24 49 ± 1.30 89 ± 9.62 30 ± 5.81 

Dimethomorf 168 ± 5.37 159 ± 11.76 59 ± 3.53 142 ± 18.32 69 ± 4.79 72 ± 3.94 141 ± 4.20 145 ± 2.56 171 ± 19.81 59 ± 1.92 
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Diuron 94 ± 6.37 101 ± 3.77 52 ± 2.41 93 ± 6.54 48 ± 4.11 65 ± 1.39 101 ± 10.25 87 ± 1.61 95 ± 4.93 48 ± 9.56 

Endosulfan α 61 ± 1.70 56 ± 8.01 81± 6.98 72 ± 4.40 83 ± 5.05 86 ± 1.89 41 ± 3.43 64 ± 8.18 69 ± 3.40 88 ± 2.17 

Endrien 108 ± 3.81 105 ± 2.09 105± 2.97 100 ± 4.47 97 ± 1.13 87 ± 3.47 99 ± 2.69 101 ± 3.94 104 ± 4.97 59 ± 1.92 

Ethoprofos 101 ± 6.20 96 ± 8.35 73 ± 3.61 85 ± 12.43 50 ± 2.94 80 ± 3.92 95 ± 5.93 93 ± 2.97 87 ± 5.92 73 ± 8.94 

Fenamifos 121 ± 4.13 109 ± 22.87 51 ± 4.95 87 ± 20.14 55 ± 1.64 63 ± 2.11 115 ± 1.50 101 ± 4.41 71 ± 5.97 53 ± 8.89 

Fenbuconazole 66 ± 4.30 67 ± 3.97 43 ± 6.93 41 ± 6.52 22 ± 0.56 40 ± 1.69 42 ± 1.77 35 ± 2.97 39 ± 2.84 33 ± 5.27 

Fenpropimorf 7 ± 2.93 7 ± 1.31 3 ± 0.50 4 ± 1.30 3 ± 0.32 3 ± 0.96 5 ± 0.38 4 ± 0.89 3 ± 0.84 6.22 ± 2.31 

HCH β 86 ± 2.10 73 ± 3.13 90 ± 2.36 87 ± 3.05 92 ± 0.96 88 ± 3.17 94 ± 1.96 92 ± 3.27 93 ± 2.17 90 ± 2.63 

Hexachlororbenzeen 94 ± 1.35 89 ± 2.84 99 ± 11.45 97 ± 12.61 85 ± 2.09 85 ± 2.54 85 ± 5.07 84 ± 2.75 89 ± 4.99 27 ± 11.12 

Hexaconazole 64 ± 5.46 63 ± 4.16 42 ± 6.35 45 ± 4.63 26 ± 0.89 33 ± 1.24 52 ± 7.18 43 ± 3.89 49 ± 10.66 31 ± 3.80 

Imidacloprid 152 ± 1.19 139 ± 3.39 64 ± 2.72 146 ± 4.94 52 ± 1.62 90 ± 2.02 140 ± 3.33 144 ± 3.25 134 ± 11.32 64 ± 4.33 

Imizalil 3 ± 0.41 3 ± 0.28 1 ± 0.07 2 ± 0.18 1 ± 0.12 1 ± 0.18 3 ± 0.37 3 ± 0.45 2 ± 0.34 1 ± 0.07 

Kresoxim-methyl 44 ± 1.84 41 ± 2.84 6 ± 1.49 19 ± 1.84 9 ± 0.56 4 ± 0.57 20 ± 1.68 15 ± 0.41 16 ± 1.83 4 ± 0.63 

Linuron 48 ± 11.68 87 ± 8.58 90 ± 13.27 50 ± 23.22 33 ± 9.06 89 ± 2.43 61 ± 4.76 93 ± 2.44 87 ± 4.33 75 ± 10.53 

Malathion 96 ± 12.60 104 ± 9.52 53 ± 7.74 55 ± 7.17 32 ± 2.49 39 ± 3.28 67 ± 11.71 62 ± 9.55 59 ± 11.74 34 ± 5.53 

Metalaxyl 140 ± 5.05 134 ± 2.92 59 ± 0.14 122 ± 13.60 68 ± 4.18 61 ± 1.37 128 ± 3.38 131 ± 4.78 142 ± 20.57 60 ± 0.97 

Methiocarb 62 ± 7.71 73 ± 6.06 46 ± 4.63 42 ± 8.43 27 ± 2.12 47 ± 1.95 59 ± 6.91 52 ± 8.03 29 ± 8.29 38 ± 5.33 

Methomyl 64 ± 3.48 60 ± 2.90 30 ± 0.66 78 ± 6.69 42 ± 13.94 41 ± 1.50 87 ± 6.82 81 ± 6.67 92 ± 3.22 36 ± 2.73 

Methoxychlor 119 ± 33.55 116 ± 34.58 126 ± 39.08 90 ± 20.53 123 ± 20.63 93 ± 2.23 108 ± 13.68 88 ± 28.18 116 ± 17.29 138 ± 29.97 

Metribuzin 87 ± 6.22 91 ± 7.41 55 ± 1.73 92 ± 14.15 40 ± 2.49 63 ± 1.52 90 ± 3.48 95 ± 9.10 98 ± 8.70 56 ± 4.65 

Monocrotofos 72 ± 1.41 74 ± 2.45 38 ± 0.70 99 ± 5.45 46 ± 0.86 51 ± 0.38 108 ± 1.18 100 ± 1.05 105 ± 5.53 51 ± 3.43 

Oxamyl 37 ± 108 36 ± 2.57 11 ± 0.06 43 ± 4.83 24 ± 1.02 19 ± 0.39 81 ± 5.10 49 ± 2.94 21 ± 7.21 18 ± 1.08 

Pirimicarb 61 ± 3.69 57 ± 2.20 34 ± 0.96 67 ± 8.04 35 ± 1.74 38 ± 0.75 82 ± 2.48 75 ± 6.16 79 ± 5.56 37 ± 2.32 

Prochloraz 45 ± 1.22 49 ± 1.76 20 ± 4.56 35 ± 5.82 19 ± 1.56  22 ± 1.02 36 ± 1.42 32 ± 3.82 34 ± 1.91 19 ± 2.93 

Profenofos 11 ± 0.21 14 ± 0.80 7 ± 1.00 5 ± 0.53 3 ± 0.34 5 ± 0.91 7 ± 0.76 7 ± 1.00 6 ± 0.79 6 ± 2.31 

Propanil 73 ± 13.57 77 ± 8.90 103 ± 5.41 45 ± 9.32 23 ± 3.12 93 ± 4.90 54 ± 8.98 86 ± 5.06 86 ± 3.75 85 ± 10.96 

Propiconazole 83 ± 2.23 80 ± 1.27 35 ± 5.78 61 ± 4.96 27 ± 0.35 33 ± 1.47 61 ± 1.24 53 ± 5.32 54 ± 2.92 47 ± 2.91 

Propoxur 101 ± 3.94 92 ± 10.64 44 ± 1.27 85 ± 11.75 46 ± 4.87 52 ± 3.28 95 ± 4.42 97 ± 4.79 89 ± 6.80 40 ± 6.00 

Pyraclostrobine 24 ± 1.03 24 ± 0.77 7 ± 0.76 9 ± 1.37 27 ± 0.35 4 ± 0.23 9 ± 0.74 7 ± 1.16 8 ± 0.34 37 ± 2.32 
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Pyrimethanil  63 ± 5.41 58 ± 3.21 25 ± 4.52 58 ± 22.62 27 ± 1.65 26 ± 1.00 56 ± 4.55 55 ± 5.36 56 ± 7.03 27 ± 11.12 

Spiroxamine 5 ± 0.52 5 ± 1.83 71 ± 6.39 4 ± 0.99 5 ± 1.88 2 ± 0.94 6 ± 1.88 13 ± 3.91 2 ± 1.04 4 ± 1.51 

Tebuconazole 73 ± 3.49 82 ± 8.18 49 ± 7.35 53 ± 4.31 27 ± 1.85 50 ± 2.06 59 ± 5.94 85 ± 3.21 66 ± 3.75 46 ± 6.29 

Tebuthiuron 79 ± 4.44 72 ± 2.71 46 ± 0.45 81 ± 10.16 46 ± 2.33 49 ± 2.25 92 ± 2.09 99 ± 3.44 97 ± 8.77 47 ± 2.91 

Terbufos 11 ± 0.43 10 ± 0.62 6 ± 0.12 3 ± 0.36 34 ± 0.77 11 ± 2.23 3 ± 0.38 3 ± 0.15 2 ± 0.75 19 ± 2.93 

Terbuthryn 56 ± 1.45 61 ± 1.77 20 ± 3.31 40 ± 3.37 19 ± 0.93 24 ± 1.25 42 ± 1.63 36 ± 1.80 36 ± 2.20 16 ± 3.32 

Thiabendazole 15 ± 0.52 13 ± 1.25 5 ± 1.83 22 ± 1.60 9 ± 0.72 14 ± 0.60 29 ± 1.20 28 ± 1.44 27 ± 1.06 14 ± 1.73 

Thiametoxam 80 ± 1.79 74 ± 3.56 37 ± 2.67 110 ± 8.32 43 ± 2.05 64 ± 2.35 125 ± 2.19 129 ± 2.22 132 ± 7.50 40 ± 5.96 

Thiodicarb 142 ± 10.50 148 ± 10.74 72 ± 2.77 127 ± 15.51 75 ± 14.06 68 ± 4.30 133 ± 5.44 139 ± 4.12 139 ± 15.79 67 ± 5.01 

Triademinol 71 ± 1.63 77 ± 0.87 39 ± 1.94 71 ± 5.22 40 ± 0.32 40 ± 1.38 70 ± 1.38 67 ± 1.43 66 ± 4.32 67 ± 5.01 

Triazofos 93 ± 3.17 95 ± 2.50 31 ± 4.45 54 ± 9.47 27 ± 0.97 26 ± 0.88 56 ± 1.99 47 ± 4.93 55 ± 4.02 24 ± 1.56 

Trifloxystrobine 22 ± 0.81 23 ± 1.87 10 ± 1.41 10 ± 2.32 6 ± 0.62 7 ± 0.48 11 ± 0.91 7 ± 1.86 9 ± 0.48 6 ± 0.87 
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Bijlage 6A: Rendementen en standaarddeviaties (%) van de werkzame stoffen bij de gepostspikete stalen van witte chocolade met een minimaal 

cacaobestanddelenpercentage van 28%, n=4. 

Werkzame stof Rendement (%) Werkzame stof Rendement (%) Werkzame stof Rendement (%) 

Acetamiprid 67 ± 3.40 Dimethoaat 65 ± 5.25 Oxamyl 53 ± 3.73 

Alachlor 144 ± 23.49 Dimethomorf 95 ± 1.24 Pendimethanil 12 ± 1.21 

Aldrin 33 ± 1.42 Diuron 82 ± 4.24 Pirimicarb 90 ± 2.98 

Ametryn 81 ± 4.03  Endosulfan α 38 ± 6.44 Prochloraz 75 ± 2.38 

Azoxystrobine 106 ± 2.44 Endrien 170 ± 10.89 Profenofos 38 ± 1.45 

Bentazon 133 ± 7.19 Ethoprofos 96 ± 3.73 Propanil 66 ± 1.11 

Bifenthrin 131 ± 13.19 Fenamifos 118 ± 6.41 Propiconazole 94 ± 2.35 

Bitertanol 110 ± 4.65 Fenbuconazole 95 ± 5.32 Propoxur 71 ± 3.58 

Boscalid 65 ± 2.35 Fenpropimorf 28 ± 3.74 Pyraclostrobine 42 ± 1.76 

Butachlor 30 ± 1.99 HCH β 108 ± 2.36 Pyrazosulfuron-ethyl 44 ± 1.23 

Cadusafos 74 ± 1.67 Hexachlororbenzeen 126 ± 17.26 Pyrimethanil  94 ± 2.84 

Carbaryl 62 ± 2.32 Hexaconazole 91 ± 3.15 Spiroxamine 27 ± 4.31 

Carbendazim 91 ± 13.35 Imidacloprid 77 ± 4.59 Tebuconazole 105 ± 1.68 

Carbofuran 74 ± 4.87 Imizalil 87 ± 2.06 Tebuthiuron 85 ± 3.39 

Chloorpyrifos 11 ± 1.47 Kresoxim-methyl 48 ± 5.30 Terbufos 22 ± 4.37 

Cymoxanil 33 ± 15.14 Linuron 72 ± 0.83 Terbuthryn 83 ± 1.60 

Cypermetrine 100 ± 5.32 Malathion 75 ± 4.12 Thiabendazole 67 ± 2.44 

DDD/endosulfan β 104 ± 3.36 Metalaxyl 106 ± 4.63 Thiametoxam 68 ± 4.72 

DDE 121 ± 8.82 Methiocarb 67 ± 3.89 Thifensulfuron 94 ± 6.69 

DDT op 193 ± 4.93 Methomyl 80 ± 4.26 Thiodicarb 105 ± 5.21 

DDT pp 108 ± 11.00 Methoxychlor 65 ± 6.24 Triademinol 103 ± 5.12 

Diazianon 85 ± 4.83 Methsulfuron methyl 111 ± 2.73 Triazofos 84 ± 3.14 

Dieldrin 112 ± 3.95 Metribuzin 76 ± 3.78 Trifloxystrobine 35 ± 1.53 

Difenconazole 67 ± 2.50 Monocrotofos 77 ± 3.82   
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Bijlage 6B: Rendementen en standaarddeviaties (%) van de werkzame stoffen bij de gepostspikete stalen van van pure chocolade met een minimaal 
cacaobestanddelenpercentage van 70%, n=4. 

Werkzame stof Rendement (%) Werkzame stof Rendement (%) Werkzame stof Rendement (%) 

Acetamiprid 63 ± 1.33 Dimethoaat 58 ± 1.56 Oxamyl 38 ± 1.01 

Alachlor 154 ± 57.57 Dimethomorf 95 ± 1.24 Pendimethanil 21 ± 2.22 

Aldrin 30 ± 3.57 Diuron 81 ± 2.62 Pirimicarb 77 ± 1.50 

Ametryn 79 ± 0.84 Endosulfan α 95 ± 3.00 Prochloraz 75 ± 3.34 

Azoxystrobine 102 ± 2.86 Endrien 122 ± 0.52 Profenofos 43 ± 2.07 

Bentazon 127 ± 10.67 Ethoprofos 95 ± 1.31 Propanil 70 ± 1.79 

Bifenthrin 142 ± 5.23 Fenamifos 116 ± 2.44 Propiconazole 94 ± 1.63 

Bitertanol 110 ± 6.76 Fenbuconazole 97 ± 1.33 Propoxur 71 ± 1.13 

Boscalid 65 ± 0.79 Fenpropimorf 34 ± 6.71 Pyraclostrobine 56 ± 2.37 

Butachlor 40 ± 4.03 HCH β 98 ± 3.21 Pyrazosulfuron-ethyl 44 ± 1.14 

Cadusafos 74 ± 2.34 Hexachlororbenzeen 126 ± 2.32 Pyrimethanil  86 ± 2.15 

Carbaryl 61 ± 2.86 Hexaconazole 91 ± 1.70 Spiroxamine 31 ± 6.08 

Carbendazim 70 ± 2.48 Imidacloprid 86 ± 3.33 Tebuconazole 103 ± 3.41 

Carbofuran 73 ± 1.44 Imizalil 85 ± 1.95 Tebuthiuron 77 ± 0.69 

Chloorpyrifos 17 ± 1.55 Kresoxim-methyl 62 ± 8.58 Terbufos 32 ± 2.06 

Cymoxanil 36 ± 3.81 Linuron 71 ± 3.47 Terbuthryn 83 ± 1.47 

Cypermetrine 76 ± 13.52 Malathion 78 ± 1.68 Thiabendazole 48 ± 0.59 

DDD/endosulfan β 114 ± 7.18 Metalaxyl 105 ± 1.77 Thiametoxam 60 ± 1.33 

DDE 106 ± 3.80 Methiocarb 67 ± 1.75 Thifensulfuron 106 ± 2.59 

DDT op 193 ± 8.66 Methomyl 64 ± 0.99 Thiodicarb 105 ± 3.87 

DDT pp 113 ± 4.18 Methoxychlor 76 ± 8.21 Triademinol 102 ± 2.89 

Diazianon 86 ± 5.32 Methsulfuron methyl 110 ± 2.38 Triazofos 90 ± 2.30 

Dieldrin 118 ± 13.04 Metribuzin 66 ± 2.45 Trifloxystrobine 48 ± 5.01 

Difenconazole 70 ± 2.56 Monocrotofos 59 ± 0.84   
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    Bijlage 7: Rendementen en standaarddeviaties (%) van de werkzame stoffen de gepostspikete stalen van de volledige cacaobonen, n=4. 

Werkzame stof Rendement (%) Werkzame stof Rendement (%) Werkzame stof Rendement (%) 

Acetamiprid 130 ± 8.44 Dimethoaat 86 ± 4.18 Oxamyl 59 ± 10.81 

Alachlor 71 ± 8.77 Dimethomorf 148 ± 7.91 Pendimethanil 30 ± 10.73 

Aldrin 31 ± 3.17 Diuron 140 ± 9.13 Pirimicarb 89 ± 3.93 

Ametryn 101 ± 2.06 Endosulfan α 87 ± 4.81 Prochloraz 95 ± 7.34 

Azoxystrobine 184 ± 5.47 Endrien 96 ± 8.86 Profenofos 114 ± 6.56 

Bentazon 82 ± 5.21 Ethoprofos 161 ± 4.42 Propanil 106 ± 4.69 

Bifenthrin 87 ± 7.97 Fenamifos 159 ± 7.41 Propiconazole 96 ± 1.82 

Bitertanol 61 ± 4.47 Fenbuconazole 99 ± 4.18 Propoxur 134 ± 1.82 

Boscalid 138 ± 3.37 Fenpropimorf 37 ± 6.30 Pyraclostrobine 135 ± 3.13 

Butachlor 87 ± 8.15 HCH β 79 ± 7.67 Pyrazosulfuron-ethyl 154 ± 2.96 

Cadusafos 133 ± 2.50 Hexachlororbenzeen 82 ± 7.64 Pyrimethanil  93 ± 3.77 

Carbaryl 254 ± 6.62 Hexaconazole 95 ± 1.49 Spiroxamine 38 ± 8.32 

Carbendazim 139 ± 2.29 Imidacloprid 124 ± 5.06 Tebuconazole 99 ± 1.67 

Carbofuran 134 ± 4.95 Imizalil 88 ± 3.66 Tebuthiuron 103 ± 4.35 

Chloorpyrifos 49 ± 5.72 Kresoxim-methyl 259 ± 33.55 Terbuthryn 91 ± 1.49 

Cymoxanil 96 ± 14.85 Linuron 111 ± 4.75 Thiabendazole 54 ± 4.27 

Cypermetrine 87 ± 9.16 Malathion 147 ± 3.67 Thiametoxam 134 ± 5.71 

DDD/endosulfan β 87 ± 7.20 Metalaxyl 160 ± 7.94 Thifensulfuron 146 ± 8.33 

DDE 79 ± 6.68 Methiocarb 124 ± 6.06 Thiodicarb 173 ± 12.84 

DDT op 129 ± 12.95 Methomyl 98 ± 6.85 Triademinol 85 ± 3.10 

DDT pp 97 ± 12.10 Methoxychlor 87 ± 7.20 Triazofos 165 ± 6.69 

Diazianon 99 ± 1.65 Methsulfuron methyl 153 ± 5.97 Trifloxystrobine 91 ± 12.10 

Dieldrin 87 ± 7.59 Metribuzin 107 ± 4.30   

Difenconazole 80 ± 6.66 Monocrotofos 126 ± 8.18   
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Bijlage 8: De genormaliseerde variabele waarden en standaarddeviaties van elke werkzame stof voor de berekening van de massabalans, SD: standaarddeviatie, 

n=4.      

Werkzame stof Genormaliseerde 

waarde 

Sd Werkzame stof Genormaliseerde 

waarde 

Sd Werkzame stof Genormaliseerde 

waarde 

Sd 

Acetamiprid 1.609126 0.38914869 Difenconazole 2.92533194 0.54260343 Metribuzin 2.56551764 0.46628704 

Alachlor 2.298386 0.35489759 Dimethoaat 2.18654326 0.70301742 Monocrotofos 1.38734256 0.41147854 

Aldrin 2.592399 0.77374613 Dimethomorf 2.77678937 0.66596285 Oxamyl 1.48190535 0.58741568 

Ametryn 2.994684 0.5156094 Diuron 2.33545857 0.57802275 Pirimicarb 2.42114549 0.44013189 

Azoxystrobine 2.897212 0.79758925 Endosulfan α 2.84990649 0.4702824 Prochloraz 2.74017533 0.64448759 

Bifenthrin 3.06905379 0.60445883 Endrien 3.04757803 0.26865011 Profenofos 2.86750088 0.30864268 

Bitertanol 3.09683625 0.82888797 Ethoprofos 2.77588651 0.69879353 Propanil 2.67503378 0.48179267 

Boscalid 3.18003612 0.61879469 Fenamifos 2.31237946 0.49124558 Propiconazole 3.03888915 0.59562188 

Butachlor 3.53056011 0.80029638 Fenbuconazole 2.81869916 0.59348367 Propoxur 2.64090185 0.72603019 

Cadusafos 2.96778797 0.53319874 Fenpropimorf 3.71195997 0.50645841 Pyraclostrobine 3.10346297 0.40689251 

Carbaryl 2.49545395 0.45335981 HCH β 2.70804129 0.22179534 Pyrimethanil  1.72097167 0.28951608 

Carbendazim 1.71989373 0.3741122 Hexachlororbenzeen 2.54567304 0.68893018 Spiroxamine 1.3442646 1.05689254 

Carbofuran 2.62036872 0.6144033 Hexaconazole 2.16026499 1.51579383 Tebuconazole 2.57636398 0.61620281 

Chloorpyrifos 4.00147723 0.71593596 Imidacloprid 2.80742998 0.69949979 Tebuthiuron 2.02952172 0.38856147 

Cymoxanil 2.42571701 2.31889906 Imizalil 1.63723466 0.99084787 Terbuthryn 3.02877014 0.37302658 

Cypermetrine 1.38095306 0.9164203 Kresoxim-methyl 2.70251717 0.50899611 Thiabendazole 0.73941152 0.22255103 

DDD/endosulfan β 3.07724074 0.65703236 Linuron 2.34520488 0.75689913 Thiametoxam 1.47111858 0.3250019 

DDE 2.86001817 0.48774621 Malathion 3.16357231 0.80129656 Thiodicarb 2.1912998 0.5748709 

DDT op 2.69297959 0.349671 Metalaxyl 2.49602438 0.7193218 Triademinol 2.86108902 0.53937359 

DDT pp 2.49030739 0.28784691 Methiocarb 2.75869672 0.3094524 Triazofos 3.03760388 0.65037382 

Diazianon 3.20913097 0.65498887 Methomyl 1.47601022 0.41804732 Trifloxystrobine 3.28256708 0.78510188 

Dieldrin 2.8862403 0.46031181 Methoxychlor 2.44480641 0.83081828    
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    Bijlage 9A: Rendementen en standaarddeviaties (%) van de werkzame stoffen bij de gepostspikete stalen van de cacoboterfractie, n=4. 

Werkzame stof Rendement (%) Werkzame stof Rendement (%) Werkzame stof Rendement (%) 

Acetamiprid 71 ± 6.59 Dimethoaat 85 ± 7.43 Oxamyl 73 ± 11.72 

Alachlor 70 ± 8.81 Dimethomorf 189 ± 9.24 Pendimethanil 50 ± 12.83 

Aldrin 30 ± 3.43 Diuron 119 ± 16.90 Pirimicarb 100 ± 9.06 

Ametryn 100 ± 4.30 Endosulfan α 84 ± 6.06 Prochloraz 116 ± 2.62 

Azoxystrobine 133 ± 3.41 Endrien 92 ± 7.10 Profenofos 52 ± 5.70 

Bentazon 118 ± 14.42 Ethoprofos 114 ± 3.70 Propanil 142 ± 6.08 

Bifenthrin 84 ± 7.22 Fenamifos 138 ± 5.07 Propiconazole 119 ± 8.55 

Bitertanol 134 ± 8.12 Fenbuconazole 119 ± 8.97 Propoxur 119 ± 9.34 

Boscalid 140 ± 21.25 Fenpropimorf 79 ± 5.84 Pyraclostrobine 84 ± 6.83 

Butachlor 96 ± 4.82 HCH beta 76 ± 7.78 Pyrazosulfuron-ethyl 142 ± 3.89 

Cadusafos 109 ± 3.29 Hexachlororbenzeen 80 ± 7.59 Pyrimethanil  117 ± 9.28 

Carbaryl 98 ± 8.96 Hexaconazole 120 ± 9.23 Spiroxamine 71 ± 3.79 

Carbendazim 129 ± 8.27 Imidacloprid 108 ± 9.46 Tebuconazole 132 ± 11.30 

Carbofuran 115 ± 1.64 Imizalil 9 ± 0.52 Tebuthiuron 120 ± 9.11 

Chloorpyrifos 70 ± 9.23 Kresoxim-methyl 58 ± 7.30  Terbufos 60 ± 2.43 

Cymoxanil 16 ± 15.45 Linuron 131 ± 7.40 Terbuthryn 96 ± 3.89 

Cypermetrine 83 ± 6.57 Malathion 115 ± 6.11 Thiabendazole 72 ± 9.16 

DDD/endosulfan β 84 ± 6.45 Metalaxyl 132 ± 4.43 Thiametoxam 129 ± 6.66 

DDE 76 ± 6.04 Methiocarb 93 ± 12.18 Thifensulfuron 114 ± 6.66 

DDT op 124 ± 10.61 Methomyl 87 ± 0.77 Thiodicarb 140 ± 4.44 

DDT pp 90 ± 10.10 Methoxychlor 84 ± 7.97 Triademinol 85 ± 7.10 

Diazianon 94 ± 2.70 Methsulfuron methyl 13 ± 0.88 Triazofos 137 ± 3.38 

Dieldrin 85 ± 6.72 Metribuzin 118 ± 9.64 Trifloxystrobine 114 ± 5.35 

Difenconazole 111 ± 9.37 Monocrotofos 96 ± 2.40   
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    Bijlage 9B: Rendementen en standaarddeviaties (%) van de werkzame stoffen bij de gepostspikete stalen van de restfractie, n=4. 

Werkzame stof Rendement (%) Werkzame stof Rendement (%) Werkzame stof Rendement (%) 

Acetamiprid 103 ± 14.72 Dimethoaat 108 ± 14.89 Oxamyl 23 ± 4.16 

Alachlor 75 ± 3.98 Dimethomorf 185 ± 12.45 Pendimethanil 39 ± 7.63 

Aldrin 35 ± 6.52 Diuron 130 ± 12.27 Pirimicarb 103 ± 6.32 

Ametryn 93 ± 10.96 Endosulfan α 88 ± 7.58 Prochloraz 124 ± 19.27 

Azoxystrobine 137 ± 5.07 Endrien 97 ± 7.10 Profenofos 52 ± 3.34 

Bentazon 114 ± 16.88 Ethoprofos 122 ± 12.16 Propanil 146 ± 10.08 

Bifenthrin 85 ± 4.65 Fenamifos 151 ± 7.68 Propiconazole 127 ± 8.42 

Bitertanol 130 ± 14.15 Fenbuconazole 120 ± 14.04 Propoxur 104 ± 6.77 

Boscalid 133 ± 19.61 Fenpropimorf 61 ± 8.60 Pyraclostrobine 91 ± 6.88 

Butachlor 91 ± 9.60 HCH β 82 ± 6.24 Pyrazosulfuron-ethyl 150 ± 11.15 

Cadusafos 109 ± 3.90 Hexachlororbenzeen 81 ± 7.14 Pyrimethanil 114 ± 7.47 

Carbaryl 94 ± 8.75 Hexaconazole 98 ± 11.63 Spiroxamine 66 ± 5.06 

Carbendazim 105 ± 9.29 Imidacloprid 130 ± 5.49 Tebuconazole 131 ± 6.46 

Carbofuran 119 ± 8.22 Imizalil 9 ± 1.07 Tebuthiuron 122 ± 13.81 

Chloorpyrifos 52 ± 8.90 Kresoxim-methyl 61 ± 3.19 Terbufos 60 ± 4.83 

Cymoxanil 15 ± 13.40 Linuron 137 ± 4.69 Terbuthryn 96 ± 3.33 

Cypermetrine 85 ± 6.85 Malathion 119 ± 8.06 Thiabendazole 19 ± 1.70 

DDD/endosulfan β 93 ± 8.65 Metalaxyl 150 ± 9.94 Thiametoxam 129 ± 8.54 

DDE 77 ± 6.54 Methiocarb 101 ± 14.81 Thifensulfuron 141 ± 27.01 

DDT op 146 ± 11.87 Methomyl 101 ± 14.22 Thiodicarb 175 ± 20.00 

DDT pp 94 ± 3.20 Methoxychlor 83 ± 8.36 Triademinol 96 ± 5.71 

Diazianon 98 ± 5.30 Methsulfuron methyl 15 ± 0.11 Triazofos 130 ± 19.15 

Dieldrin 85 ± 4.45 Metribuzin 109 ± 8.63 Trifloxystrobine 110 ± 13.53 

Difenconazole 115 ± 12.10 Monocrotofos 19 ± 10.39   
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Bijlage 10: Rendementen en standaarddeviaties (%) van de werkzame stoffen bij de geprespikete stalen die genomen zijn tijdens het 

productieproces (n=8), * n=4 

Werkzame stof Cacaoboter Cacaomassa Verfijnd mengsel Droog 

concheermengsel 

Nat 

concheermengsel* 

Acetamiprid 31 ± 3.53 25 ± 1.87 39 ± 1.23 35 ± 1.15 34 ± 1.38 

Alachlor 468 ± 193.28 708 ± 165.50 193 ± 9.46 180 ± 19.99 203 ± 12.56 

Aldrin 23 ± 1.56 34 ± 4.36 40 ± 2.04 34 ± 1.81 34 ± 1.12 

Ametryn 26 ± 3.07 28 ± 3.15 37 ± 0.58 33 ± 0.95 31 ± 2.77 

Azoxystrobine 54 ± 6.32 59 ± 10.43 57 ± 1.58 53 ± 1.05 51 ± 3.01 

Bifenthrin 121 ± 9.22 125 ± 4.00 115 ± 5.31 112 ± 5.60 118 ± 6.11 

Bitertanol 38 ± 4.32 46 ± 7.31 57 ± 1.60 50 ± 3.35 43 ± 6.15 

Boscalid 31 ± 3.12 38 ± 5.51 49 ± 1.22 42 ± 2.68 39 ± 4.26 

Butachlor 10 ± 0.84 11 ± 2.09 16 ± 0.82 15 ± 1.35 12 ± 2.07 

Cadusafos 26 ± 1.76 29 ± 5.25 31 ± 1.14 26 ± 1.67 24 ± 4.70 

Carbaryl 14 ± 1.89 15 ± 1.43 16 ± 4.80 18 ± 0.70 16 ± 0.99 

Carbendazim 38 ± 1.56 34 ± 1.01 37 ± 0.93 30 ± 1.36 31 ± 4.62 

Carbofuran 38 ± 3.89 37 ± 2.40 44 ± 1.25 41 ± 1.44 41 ± 1.01 

Chloorpyrifos 2 ± 0.50 3 ± 1.41 3 ± 0.41 3 ± 0.53 3 ± 0.52 

Cymoxanil 57 ± 5.09 55 ± 14.55 36 ± 6.28 48 ± 6.07 32 ± 0.98 

Cypermetrine 109 ± 22.06 117 ± 19.49 118 ± 18.32 106 ± 8.82 101 ± 18.50 

DDD/endosulfan β 74 ± 2.22 80 ± 3.78 92 ± 3.79 82 ± 3.80 86 ± 3.03 

DDE 76 ± 4.51 90 ± 11.90 86 ± 7.63 93 ± 3.42 96 ± 3.87 

DDT op 101 ± 4.95 113 ± 3.92 138 ± 5.03 126 ± 7.65 121 ± 4.23 

DDT pp 188 ± 28.50 108 ± 10.57 102 ± 11.54 109 ± 6.82 110 ± 6.28 

Diazianon 20 ± 3.95 23 ± 1.82 27 ± 0.99 19 ± 2.28 18 ± 3.15 

Dieldrin 92 ± 6.03 103 ± 5.53 105 ± 12.42 96 ± 4.15 102 ± 2.70 

Difenconazole 19 ± 1.36 20 ± 3.44 28 ± 1.67 27 ± 1.29 24 ± 3.76 

Dimethoaat 32 ± 3.26 26 ± 1.80 35 ± 1.43 33 ± 1.25 33 ± 0.76 
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Dimethomorf 61 ± 7.21 61 ± 5.93 69 ± 1.76 65 ± 2.28 62 ± 5.90 

Diuron 40 ± 3.55 44 ± 3.85 55 ± 1.17 47 ± 1.87 47 ± 2.17 

Endosulfan α 95 ± 5.21 96 ± 4.19 105 ± 5.66 92 ± 5.64 96 ± 3.41 

Endrien 70 ± 5.43 74 ± 4.56 93 ± 5.78 81 ± 4.31 81 ± 4.32 

Ethoprofos 66 ± 6.48 62 ± 2.86 68 ± 2.15 59 ± 2.01 60 ± 5.77 

Fenamifos 37 ± 5.14 47 ± 4.01 58 ± 2.38 49 ± 3.12 50 ± 5.77 

Fenbuconazole 40 ± 3.58 42 ± 6.27 56 ± 1.04 51 ± 2.29 46 ± 6.37 

Fenpropimorf 4 ± 0.67 6 ± 0.84 10 ± 0.99 9 ± 1.16 5 ± 0.49 

HCH β 83 ± 9.93 84 ± 5.61 93 ± 4.36 90 ± 7.03 92 ± 4.51 

Hexachlororbenzeen 87 ± 7.06 117 ± 8.41 105 ± 4.50 94 ± 8.92 107 ± 7.38 

Hexaconazole 35 ± 3.72 39 ± 5.96 53 ± 1.37  46 ± 2.31 42 ± 6.60 

Imidacloprid 75 ± 2.94 70 ± 2.51 88 ± 1.87 64 ± 4.53 68 ± 9.11 

Imizalil 9 ± 0.86 11 ± 0.71 11 ± 1.37 9 ± 1.46 8 ± 2.14 

Kresoxim-methyl 17 ± 3.08 20 ± 2.00 24 ± 2.17 15 ± 1.73 14 ± 2.02 

Linuron 72 ± 9.09 56 ± 13.59 94 ± 4.27 86 ± 2.75 78 ± 6.56 

Malathion 30 ± 3.90 28 ± 3.19 34 ± 2.39 28 ± 2.13 27 ± 1.84 

Metalaxyl 55 ± 8.74 57 ± 4.28 56 ± 1.32 55 ± 2.26 55 ± 1.38 

Methiocarb 38 ± 4.16 41 ± 4.37 49 ± 1.82 39 ± 3.37 42 ± 4.74 

Methomyl 26 ± 2.08 19 ± 1.05 28 ± 0.30 25 ± 0.73 20 ± 2.31 

Methoxychlor 34 ± 4.32 29 ± 2.02 36 ± 2.52 26 ± 3.21 27 ± 1.24 

Metribuzin 53 ± 6.86 49 ± 3.25 54 ± 1.13 52 ± 1.86 54 ± 0.95 

Monocrotofos 36 ± 3.64 26 ± 1.99 38 ± 1.06 33 ± 0.24 34 ± 1.16 

Oxamyl 13 ± 0.87 12 ± 3.20 16 ± 0.31 14 ± 0.68 15 ± 0.44 

Pirimicarb 31 ± 3.36 29 ± 1.91 39 ± 0.75 34 ± 0.73 34 ± 0.86 

Prochloraz 20 ± 2.26 22 ± 3.90 31 ± 1.86 27 ± 1.25 24 ± 4.10 

Profenofos 14 ± 2.99 18 ± 2.20 23 ± 2.62 13 ± 2.11 8 ± 2.46 

Propanil 58 ± 15.62 79 ± 15.15 89 ± 5.41 84 ± 5.13 75 ± 9.00 

Propiconazole 44 ± 7.31 47 ± 2.74 54 ± 1.82 39 ± 4.74 37 ± 3.65 

Propoxur 35 ± 3.08 34 ± 1.88 40 ± 0.89 36 ± 0.76 35 ± 1.31 
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Pyraclostrobine 11 ± 1.97 14 ± 0.71 16 ± 0.78 10 ± 1.50 8 ± 1.34 

Pyrimethanil  18 ± 2.44 29 ± 4.19 39 ± 1.72 33 ± 1.43 31 ± 3.90 

Spiroxamine 1 ± 0.18 3 ± 0.48 2 ± 0.64 2 ± 0.91 2 ± 0.30 

Tebuconazole 46 ± 5.14 55 ± 8.18 63 ± 1.68 54 ± 2.84 50 ± 8.03 

Tebuthiuron 44 ± 4.71 40 ± 2.61 54 ± 0.93 50 ± 0.91 50 ± 1.81 

Terbufos 4 ± 0.42 7 ± 1.23 8 ± 1.21 3 ± 0.32 2 ± 1.64 

Terbuthryn 18 ± 1.64 22 ± 3.10 32 ± 0.92 27 ± 142 25 ± 3.75 

Thiabendazole 8 ± 1.21 8 ± 0.72 10 ± 0.55 10 ± 0.36 10 ± 0.40 

Thiametoxam 41 ± 0.84 32 ± 3.11 48 ± 1.85 40 ± 1.33 41 ± 1.51 

Thiodicarb 63 ± 8.37 62 ± 5.79 63 ± 2.79 59 ± 1.57 56 ± 2.57 

Triademinol 72 ± 5.82 75 ± 5.15 89 ± 1.89 67 ± 6.37 64 ± 8.89 

Triazofos 30 ± 3.30 32 ± 4.46 38 ± 0.87 33 ± 2.67 31 ± 4.58 

Trifloxystrobine 10 ± 0.79 10 ± 1.80 15 ± 1.18 15 ± 0.75 12 ± 1.88 



 

 
 

 

      Bijlage 11: Lijst met LOQ-waarden voor de teruggevonden werkzame stoffen uit Tabel 24 (mg l-1) 

Code Endosulfan α/ 

Endosulfan β 

Pyrimethanil Metalaxyl Cypermetrine 

Z1 0.004 0.0000650 0.0000115 0.004 

Z2 0.004 0.0000334 0.000038 0.004 

Z3 0.004 0.0000517 0.000075 0.004 

Z4 0.004 0.000585 0.000237 0.004 

Z5 0.004 0.000349 0.000326 0.004 

Z6 0.004 0.000207 0.000187 0.004 

Z7 0.004 0.000071 0.000021 0.004 

Z8 0.004 0.0001072 0.000096 0.004 

Z9 0.004 0.000565 0.000077 0.004 

Z10 0.004 0.0003 0.000008 0.004 

M1 0.004 0.0000591 0.000038 0.004 

M2 0.004 0.0000381 0.000041 0.004 

M3 0.004 0.001462 0.000879 0.004 

M4 0.004 0.000214 0.000541 0.004 

M5 0.004 0.0000645 0.000088 0.004 

M6 0.004 0.00124 0.00012 0.004 

W1 0.004 0.000294 0.000219 0.004 

W2 0.004 0.0000662 0.000058 0.004 

W3 0.004 0.000346 0.000309 0.004 

W4 0.004 0.000454 0.01329 0.004 

W5 0.004 0.000719 0.0000626 0.004 

 

 

 


