
06/02/2018

1
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een gevalsstudie over EFSA

Hubert Deluyker

Content Paper 

Inleiding
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EFSA
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Herziening van het EU voedselveiligheidsbeleid

• Voedselcrisissen (vb. BSE, dioxines)

• Verlies van het consumentenvertrouwen in de 
voedselveiligheid

• Verlies van vertrouwen in de EU‐handel in 
levensmiddelen

• Geschonden vertrouwen in de overheden

• Oprichting van nationale voedselagentschappen
en
• Europese Food Law (Verordening (EG) 178/2002)
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EFSA als onafhankelijke bron voor 
wetenschappelijk advies en communicatie

‘Onafhankelijk’ : n = 26 

Scheiding tussen risicobeoordeling en 
risicobeheer

Risicocommunicatie

Risicobeheer

Wetgevende & 
uitvoerende
afdelingen

Risicobeoordeling

Adviesorganen

4
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EU‐Agentschappen – AAN HET WERK VOOR U

• Brede opdracht die de ganse voedselketen 
dekt:
 Humane gezondheid: focus op voedselveiligheid
 Dieren- en plantengezondheid
 Soms bescherming van het milieu

• Past in de verschillende stappen van de 
beleidscyclus :
 Monitoring en reflectie
 Regulering en handhaving
 Controle
 Herziening

Opdracht van EFSA
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Beleidsontwikkeling is een cyclus, geen lineair proces
Voorbeeld : ontwikkeling en verspreiding van  

antibioticaresistentie 

1. Uitvoeren van risicobeoordeling, gebaseerd op de 
beschikbare info.

2. Plannen en uitvoeren van gerichte interventies
3. Meten van de impact van dergelijke interventies
4. Updaten van de risicobeoordeling

Hoe een “goede” wetenschappelijke beoordeling 
uitvoeren ?

Het is zoals een goede maaltijd bereiden...

• Opdracht:Welke schotel wil de klant ?

• Informatie:Welke ingrediënten gebruiken ?

• Methoden :Wat is het beste recept ?

• Expertise : Wie zijn ‘goede’ koks ?

• Output : Hoe zal je het opdienen ?

• Welke zijn de kwaliteitskenmerken ?
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Gebaseerd op het paradigma van Popper 
hoe de wetenschap zich ontwikkelt

• Doelstellingen: afwijzen van de 
nulhypothese

• Wetenschappelijke expertise
• Methoden

–Algemene aansturing
–Onderwerp-gerichte aansturing
–Aansturing van de levenscyclus

• Bewijs

Proces

Doelstelling : klassieke voorspellende aanpak

Hoe dan ook, steeds vermijden dat 
iemand ziek wordt...

Eén enkel 
gevaar

Risico 1

Risico 2

Risico 3

Verschillende potentiële 
risico’s

Beoordeling van  
één enkele chemische 

verbinding
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Expertise
verspreid over 10 wetenschappelijke Panels

Plantengezondheid

Dierengezondheid
en -welzijn en
dierenziekten

Biologische 
gevaren 

Contaminanten 

Dieetvoeding, 
voedings-

supplementen en 
novel food 

Plantenbescherming 
Genetisch gemodificeerde

organismen 

Diervoeders 

Voedingsadditieven,
specerijen en 

technologische
hulpstoffen

Verpakking voor levensmiddelen

• Wetenschappelijke panels

• Ondersteunende mechanismen
− werkgroepen
− wetenschappelijke staf
− samenwerking met de Lidstaten 

• Duurzaamheid: beschikbaarheid van 
experts

– driejaarlijkse mandaten
– opleiding
– nieuwe generatie experts

Wetenschappelijke expertise
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Werkgroepen (EFSA-experts)

Wetenschappelijk advies

Wetenschappelijk panel 
(EFSA Experts)

Flow van het wetenschappelijke werk

13

Gegevens (Lidstaten)
Dossiers (Industrie) en info (bibliotheek, Colloquia)

Voorbereidend werk
(Medewerkers EFSA, Subsidies/Contracten)

Wetenschappelijke 
rapporten 

Raadpleging 

Publicatie

Ontvangst van de vraag vanuit EC, EP of LS

14

Leidraad voor de risicobeoordeling

- Interpretatie van één enkele studie
 Statistische betekenis vs. biologische relevantie
 Biologische relevantie : normaal, adaptief, nadelig
 Bijwerken Benchmark Dose (BMD) om een referentiepunt te bepalen

- Samenvoegen van de resultaten van 
verschillende studies van dezelfde molecule op 
hetzelfde eindpunt
 Systematische literatuurreview met meta‐analyse

- Samenvoegen van verschillende 
bewijselementen m.b.t. dezelfde molecule
 “Weight‐of‐evidence”‐benadering (bewijskracht)
 Integratie van het epidemiologische bewij, historiek van veilig 

gebruik

- Read-across aspecten: TTC
- Globale risicobeoordeling:

 Onzekerheid & Variabiliteit
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Guidance Life Cycle

Gegevens: opzettelijk geïntroduceerde
nieuwe micro-organismen of chemische 

stoffen

• Gevarenidentificatie en -karakterisatie :
GLP studies op proefdieren, uitgevoerd door de 

sponsor
Extrapolatie naar de mens door gebruik te maken van 

veiligheidsfactoren

• Blootstellingschatting :
Gebaseerd op veronderstellingen over de consumptie, 

gedefinieerd in de schatting
Betrouwbare consumptiegegevens van food (en feed) 
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Gegevens: micro-organisme of chemische stof 
die mogelijk reeds aanwezig is

• Gevarenidentificatie en -karakterisatie :
Peer-reviewed experimentele en observatiestudies van 

een hele reeks bronnen
Met of zonder GLP studies van de sponsor

• Blootstelling :
Op basis van bestaande monitoringprogramma’s
Betrouwbare gegevens inzake consumptie en 

samenstelling van food (en feed) 

Gegevens: beoordeling van het risico bij 
import 

Dier- en plantengezondheid
• Definieer : 
Schadelijke organismen
Getroffen gebieden en traject

• Inschatting van de waarschijnlijkheid voor de EU: 
Binnenkomst
Vestiging
Verspreiding 

• Evaluatie van de mogelijke gevolgen
• Analyse van de onzekerheid en gevoeligheid 
• Risicobeheer opties

Voorbeeld van risicobeoordeling bij insleep van plagen
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3128.htm
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Gevarenidentificatie 
Gevarenkarakterisatie 

Risicokarakterisatie

Blootstelling
schatting

Gegevens inzake het 
voorkomen op 
chemisch of 

microbiologisch vlak
openbaar/privé

Voedselconsumptie 
gegevens :
Openbaar

GEGEVENS m.b.t. de workflow van de 
risicobeoordeling

Wetenschappelijke 
rapporten

Wetenschappelijke 
rapportenWetenschappelijke 

adviezen

Risicomanagers
19

Peer‐reviewed
onderzoek,

Indien beschikbaar...

Onderzoek 
gesponsord door de 

industrie,
verplicht
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GEGEVENSVERZAMELING : VERZAMELING VAN 
BASISGEGEVENS 

 Voedselconsumptie (6,3 M verbruiksgegevens)
 Contaminanten aangetroffen in food en feed (~1 M 
gegevens jaarlijks opgetekend)
 Voorkomen van residuen van pesticiden (~14 M 
gegevens jaarlijks opgetekend)
 Gebruik en voorkomen van voedingsadditieven
 Zoönosen, antimicrobiële resistentie & collectieve 
voedsel toxi‐infecties

 Residuen van diergeneesmiddelen
 Moleculaire typering

Uitgevoerd

In 
ontwikkeling
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OPEN GEGEVENS : OMGEVINGSVARIABILITEIT

INPUT

GEGEVENS

INTERFASE

OUTPUT

INTERFASE

Wat maakt mensen ziek ?

Verhoogde
ziekte‐

incidentie

Micro‐
organismen

Verwerkings
methoden

Aanwezig of opkomend risico
Beoordeling van de verschillende 

“risicofactoren”

Chemische 
producten
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• Een voorwaardelijke tijdelijke toelating op 
basis van de beschikbare informatie op dat 
moment &

• afhankelijk van de post-market monitoring van
 de veiligheid van de consument
 ‘Geneesmiddelenbewaking’ (EMA) en
 monitoring van de blootstelling in food (EFSA) en 
biomonitoring

 de arbeidsveiligheid (OSHA)
 de veiligheid voor het leefmilieu (EEA)

Benadering van de levenscyclus

Hebben een invloed op de geloofwaardigheid 
van individuele outputs, op EFSA als organisatie 

of op
het Europees voedselveiligheidsysteem

• Proceskwaliteit en monitoring ervan
• Consistentie
• Onafhankelijkheid en onpartijdigheid
• Transparantie en openheid
• Relevantie
• Geschiktheidsbenadering en efficiëntie
• Evoluerende verwachtingen en innovatie
• Duurzaamheid

Legitimerende kenmerken
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Invloedrijke EU‐instellingen 
EU-Agentschappen vastgelegd in de 

Europese wettelijke bepalingen:
• Directoraat‐generaal (DG) Gezondheid

• Verschillende andere DG’s, zoals DG Personeel

• Audit diensten van de Europese Commissie

• Europees Parlement en DG begroting

• Europese Rekenkamer

• Europese Ombudsman

• Europese Toezichthouder voor 
gegevensbescherming 

• Europees Hof van Justitie

• Onafhankelijk ten opzichte van wie?
 Risicomanagers
 Aanvrager en andere stakeholders

• Onafhankelijkheid van de deelentiteiten 
 Hypothese
 Evaluatiemethoden
 Bewijs
 Expert

Onafhankelijkheid en onpartijdigheid
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• Regelgevend dossier: 
 Beschreven in sectorale wetgeving
 Raadpleging van EFSA

• Vereisten m.b.t. informatie die de 
sponsor moet verschaffen, maakt 
deel uit van de wetgeving, incl.
 de te bestrijken veiligheidsniveaus 
 kwaliteitsnormen
 mogelijke integratie van gepubliceerde 

studies

GEGEVENS: INFORMATIE VOORGELEGD AAN EFSA

28

Scheiding van de rollen binnen het 
EFSA 

• Alle functies moeten onafhankelijk 
handelen

 EFSA Management Board

 Advisory Forum van de Lidstaten

 Executive Director

• Relatie tussen experts en management

• Wetenschappelijke panels met 21 externe 
experts :

handelen onafhankelijk en los van eender welke 
‘externe’ invloed
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• In verschillende fasen van het proces, 
incl.
 Mandaat
 Werkgroep

• Publicatie van het resultaat
 Aspect van onafhankelijkheid
 Vermogen om resultaten te reproduceren

• Mate van detail en toegangkelijkheid
 Proactief publiceren
 Vastgelegde operationele criteria

Transparantie en openheid

• Aard van de onderzochte hypothese
 Risico versus baten 

• Scope
 Milieu-aspecten

• Kader voor wetenschappelijke beoordeling
 In vivo onderzoek van het veiligheidsmodel
 Nieuwe technologieën, vb. nano-technologie
 Data-analyse en artificiële intelligentie
 Partnerships met ‘centers of excellence’

• Verificatie: monitoring
 Wie is verantwoordelijk?
 Wie betaalt dit ?

Evoluerende verwachtingen & 
innovatie



06/02/2018

16

• ‘Het laaghangende fruit werd geoogst’
• Er komen tal van nieuwe uitdagingen samen

• Meer lezen:
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2017.e15

111/pdf

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/gfl_fitc_executiv
e_summary_2018_en.pdf

Bespreking en conclusies

32

GRONDBEGINSELEN 

Wij, als EU, zijn 
een belangrijke wereldspeler 

Welke zijn de waarden die wij als EU-
burgers willen vertegenwoordigen en 

bereid zijn te verdedigen ?
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Grazie per la vostra attenzione!
34


