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Fact sheet 

= ionisatie, bestraling 

 

GESCHIEDENIS 

 Het eerste gebruik van geïoniseerde straling dateert van 1905 

 De toelating om dit te gebruiken laat tot 1980 op zich wachten, vanaf dan mogen dosissen kleiner dan 

10kGy gebruikt worden voor voeding 

 Vanaf 1997 ook dosissen groter dan 10kGy 

 Nu is er een lijst met voedingsingrediënten die mogen behandeld worden 

 Vooral in Azië en Amerika, voorlopig weinig interesse in Europa 

 

KARAKTERISTIEKEN 

 Gecontroleerde hoeveelheid energie afkomstig uit gamma-, elektronen- en X-stralen 

 Elimineren van bacteriën doordat er breuken in het DNA van micro-organismen gemaakt worden 

 Veiligheid en kwaliteit van voedingsproducten versterken 

 

BESCHRIJVING 

 Bronnen van straling:  

 Gammastralen 

 gegenereerd met een radioactieve bron 

 Elektronenstralen/e-beams 

 energie afkomstig van versnelde elektronen 

 kan enkele centimeters diep in voeding penetreren, afhankelijk van de densiteit 

 X-stralen/röntgenstraling 

 energie afkomstig uit zeer krachtige elektronenstralen 

 Verlenging van de houdbaarheid zonder de inbreng van warmte 

 Elimineren van bacteriën door breuken in het DNA van micro-organismen te veroorzaken 

 Breuken in de dubbele helix, abnormale brugvorming, vervorming door waterstofbruggen 

 Hierdoor kunnen deze zich niet meer voortplanten 

 

TOEPASSINGEN 

 Lage dosis (<1kGy) 

 Rijping en kieming vertragen (ui, aardappel, fruit en groenten) 

 Controle van insecten en parasieten (granen, fruit, groenten, vlees, vis) 

 Medium dosis (1 - 10kGy) 

 Inactivatie van pathogene bacteriën (vb kikkerbillen, scampi, kruiden…) 

 Gevogelte: destructie van salmonella en campylobacter 

 Rood vlees: reductie van E. coli 0157:H7  

 Desinfectie van oppervlakken 
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 Hoge dosis (10 - 50kGy) 

 Commerciële sterilisatie (voeding, virussen) 

 

BELANGRIJKSTE VOORDELEN 

 Inactivatie van micro-organismen (schimmels, gisten, bacteriën en pathogenen)  

 Rijping en kieming vertragen en daardoor houdbaarheid verlengen 

 Behoud van kwaliteit doordat het niet verhit wordt 

 De straling wordt niet weerhouden door het voedsel 

 Mogelijkheid om de stralingsbron aan en uit te zetten en intensiteit te controleren 

 

BELANGRIJKSTE NADELEN 

 Kost voor aankoop is momenteel vrij hoog 

 Gamma straling 

 onderhevig aan prijsfluctuaties 

 strenge wetgeving naar etikettering 

 productie van radioactief afval 

 Sensibilisatie van klanten nodig 

 

WETGEVING 

 Er bestaat een lijst van voeding en voedingsingrediënten die toegelaten zijn in de EU:  

 http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/irradiation/comm_legisl_en.htm 

 

KOSTPRIJS (PRODUCTIE, TOESTEL, ONDERHOUD) 

 Machine = 3 miljoen euro  

 Volledige installatie = 10 miljoen euro 

 

TESTAPPARATUUR 

 BE (Fleurus): IBA 

 

PRODUCENTEN 

 IBA 

 

BRONNEN 

 Flanders’ FOOD, EUFIC, Food Production Daily, Food Quality News, IBA 

http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/irradiation/comm_legisl_en.htm

