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Fipronil? Kun je nog wel veilig eieren 
eten? 

5 vragen over insecticide fipronil in eieren 

Jolanda Niemantsverdriet | Gepubliceerd: 28-07-2017 | Gewijzigd op: 01-08-2017 
In juli 2017 is er fipronil aangetroffen in eieren. Deze stof kan schadelijk zijn voor 
mensen. Pluimveehouders mogen het daarom eigenlijk niet gebruiken. Kun je nu 
nog wel veilig eitjes eten? Vijf vragen over fipronil beantwoord. 



Loop ik een risico? 
Wie kunnen we nog vertrouwen? 
Waarom is het niet veiliger?

Waar gaat het om? Gaat het vooral om:

A: Een vraag om meer informatie

B: Een uitdrukking van angst voor een onbekend 
risico

C: Een beschuldiging naar de toezichthouder of 
producent.

NVVA  11 april 2019



● “… Martin van den Berg, hoogleraar 
toxicologie aan de Universiteit van 
Utrecht. …  "Ik kan me niet voorstellen 
dat in dat opzicht de eieren hier nog 
een belangrijke rol spelen, omdat het 
fipronil in die producten vaak erg 
verdund zal zijn.“ Ook hoogleraar 
voedingsleer Martijn Katan van de Vrije 
Universiteit, ziet geen 
gezondheidsrisico's bij het eten van de 
producten die uit de winkels zijn 
gehaald.  Trouw 25/8/2017

Fipronil in eieren

PUBLIEK

EXPERTS
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Brand Moerdijk  

De Pers 10 januari 2011

Toxicologen Job Schreuder en Wil 
ten Berge 
… blijvende effecten voor de 
volksgezondheid mogelijk 
beperkt, tenminste wat betreft de 
stoffen die in de lucht zijn 
vrijgekomen. …. Bij 
kankerverwekkende stoffen … gaat 
het erom hoe lang mensen aan de 
stoffen zijn blootgesteld

PUBLIEK

12 januari 2011

Een week na de brand bij Chemie-Pack 
in Moerdijk is nog veel onduidelijk. 
Omwonenden maken zich zorgen; ze 
vragen zich af er voor hen schadelijke 
stoffen zijn vrijgekomen en zijn boos 
over het gebrek aan informatie.

EXPERTS
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http://www.volkskrant.nl/
http://www.volkskrant.nl/
http://www.depers.nl/
http://www.depers.nl/


Vaccinatie
zorgen 

DE WEEKKRANT.NL 9 maart 2009

REGIO - Ruim 15.700 Friese meisjes geboren in 
1993 tot en met 1996 kunnen deze maand de 
eerste inenting tegen baarmoederhalskanker halen 

de HPV-vaccinatie. Geruchten over de 
schadelijke gevolgen van de inenting 
vliegen het internet over. Een kettingbrief en 
internetberichten waarin gerept wordt over de 
negatieve gevolgen en "verzwegen bijwerkingen" 
van de vaccinatie zorgen voor onrust onder 
pubermeisjes en hun ouders. De Nederlandse 
Vereniging Kritisch Prikken en journalist Désirée 
Röver voeren fanatiek campagne tegen de 
vaccinaties. In een open brief aan minister Klink 
wordt zelfs de vergelijking met DES en softenon 
gemaakt
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EXPERTS   

“In maart 2007 had de minister van VWS aan de Gezondheidsraad 
gevraagd of het vaccin tegen baarmoederhalskanker in het 
Rijksvaccinatieprogramma moest worden opgenomen. Een jaar later 
kwam de Gezondheidsraad met een gedegen advies van 100 bladzijden 
met nog eens 50 bladzijden met bijlagen. En een lange literatuurlijst. … 
Na ampel beraad adviseerde de Gezondheidsraad om het HPV vaccin toe 
te voegen  …

…In TV programma’s weerlegden we vanuit het Centrum 
Infectieziektebestrijding samen met de Gezondheidsraad de verhalen van 

de kritisch prikkers. …  We gingen er van uit dat onze rationele 
argumenten overtuigend waren. 

…  We konden het tij dan ook niet keren. Van de 400 000 13 tot 16 jarige 
meisjes die voor de vaccinatie waren opgeroepen, kwam slechts 50% 
opdagen. Onze mening leek niet veel zwaarder te wegen dan de mening 
van een bloemiste en andere zelfverklaarde deskundigen.” 

Coutinho,  februari 2010. Machiavelli lezing
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● Het publiek maakt zich zorgen over de veiligheid 
en de risico’s voor de gezondheid

● Experts vinden het veilig maar hun argumenten en 
informatie zijn niet overtuigend. 
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Experts en het publiek verschillen 
van mening. Waarom?

Drie perspectieven op ‘risico’ zijn van belang:

● Risico en ratio
– ‘het ene risico is het andere niet’: verschillende percepties van 

risico’s

● Risico als gevoel
– ‘het gebeurt wel of het gebeurt niet’: risico als gevaar

● Risico als waarde 
– Perceptie van risico en vertrouwen 
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De huisarts heeft nog geen 
klachten gezien die ze zonder 
meer kan toeschrijven aan de 
brand. Heel lastig is dat ze ook 
niet kan zeggen dat de klachten 
er niet door komen. „Ik zou de 
mensen graag geruststellen.” 
Maar ze  zou ook willen dat 
zware rokers en mensen 
met ernstig overgewicht, 
zich dáár zorgen over 
zouden maken.
En niet over het gif.

NRC 15-01-2011 
Huisarts over brand Moerdijk

BRAND MOERDIJK

12 januari 2011

Een week na de brand bij Chemie-Pack in 
Moerdijk is nog veel onduidelijk. 
Omwonenden maken zich zorgen; ze 
vragen zich af er voor hen schadelijke 
stoffen zijn vrijgekomen en zijn boos over 
het gebrek aan informatie.
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http://www.volkskrant.nl/
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Het ene risico is het andere niet 

Riskant gedrag

De bedreiging van buitenaf      

onvrijwillig
niet controleerbaar

vrijwillig
controleerbaar
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Gevolgen 

Controle

Grootte van 
het risico

Oorzaken

Tijdspad

Risico is meer dan een getal   mentaal model
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Moerdijk  brand

Levensgevaarlijk
Bij de brand zouden geen gevaarlijke stoffen 
zijn vrijgekomen. ... Dat betekent niet dat er 
pertinent geen gevaarlijke stoffen in de 
rookwolken zitten.

Volgens een brandweerman zat er 
‘levensgevaarlijk spul’ in de rookpluim. … 
Volgens medewerkers is bij het bedrijf 400.000 

liter zwaar kankerverwekkende
chemisch materiaal opgeslagen. Zij spreken 

over giftig en bijtende chemicaliën, 

die het bedrijf verwerkt. Dat bevestigt de 
politie. "Deze rookwolk is niet goed voor de 
gezondheid."  

RAMP
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Irreële emoties, 

angsten

NVVA  11 april 2019

Welke epidemie is 
groter:de griep of 

de angst?



26 februari 2016

Angst voor chemische industrie
Moerdijk. Zorgen in het West-Brabantse Moerdijk over de grote chemische sector. 

De burgemeester wil weten wat er waar is van verhalen over kanker, en pleit voor 

vergelijkend onderzoek naar gezondheid in zijn regio.

Ik heb als huisarts nog nooit zo veel 

gevallen van kanker gezien

Jula-Louise Vladár, huisartsNVVA  11 april 2019



Kans op hart- of vaatziekte
“ Ja, ik bedoel, als je cholesterol OK is dan betekent dat dat er 
geen risico meer is op hart- en vaatziekten. Niet dan?  Je kan wel 
zeggen: het is 1 op de honderd. Maar wat als ik die ene bent? Een 
op de honderd betekent niets voor mij. Het is eigenlijk altijd fifty-
fifty.”  (Van Steenkiste, Van der Weijden, Timmermans et al. PEC, 2005) 

Prenatale Screening: Kans op kind met Down 
Syndroom
“Nou, ik denk wel 1 op iets meer dan 1000. Maar dat weet ik dus 
niet meer. … Maar dat is natuurlijk per persoon verschillend, en 
dat is altijd net zoals de kans in de loterij. Hoeveel kans heb je dat 
je wint. Ik bedoel, ik zeg elke keer je zal het maar net zijn, weet 
je wel.”  (Van den Berg, Timmermans, Kleinveld et al.)
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“Het gebeurt wel         of het gebeurt niet”



Risicoperceptie: 
analyse of gevoel

Rationeel-analytisch  Intuïtief-affectief 

Onduidelijke 
en onzekere 
risico’s  

Emotionele 
situaties

Evans JStBT. Dual-Processing Accounts of Reasoning, Judgment and Social Cognition. Annu Rev Psychol 2008   
Wang XT. Emotions with reason: Resolving conflicts in risk preference. Cognition and Emotion 2006 
Loewenstein et al. Risk as Feelings. 2001
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Binair denken

BEELD VAN UITKOMST

De mogelijkheid dat 
het kan gebeuren is 
belangrijker dan de 
kans
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?

Kans 1 op 30 of 1 op 3000
Zelfde Beeld 

Kans op een kind met Down syndroom heeft 
geen effect op de keuze voor screening  

Van den Berg M, Timmermans DRM, Knol D, Eijk JThM, Smit D, Vugt J, Van der Wal G. Understanding 
Pregnant women’s  decision making concerning prenatal screening. Health Psychology, 2008 

Prenatal screening     keuze
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Interviewcitaat         prenatale screening    

“… Die kans op een miskraam. Het is een 
hele kleine kans, dat weet ik wel. Maar 
mijn gevoel zegt van het is heel groot. 
Dus vandaar dat ik zeg: van mij hoeft 
het niet.” 

(uit een interview met een zwangere vrouw)

Timmermans DRM, Van den Berg M, Kleinveld JH. Risk perception and prenatal screening.NVVA  11 april 2019



Experts en het publiek verschillen 
van mening. Waarom?
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Nieuwsuur 1 augustus 2017
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Twee verhalen: fipronil in eieren – Nieuwsuur 1-8-2017

● Technisch, procedureel verhaal:

– Voor 1 code: maximale residu limiet is overschreden, verboden stof, 
handhaven eieren uit de handel, acuut gevaar

– Bij andere codes niet, maar voor kinderen minder wenselijk

– Bezig met monsters analyseren, 100 van de 180 bedrijven gecontroleerd

– Bepalen wat juridisch mogelijk is

– Consumenten krijgen informatie als we die hebben

● Normatief, volksgezondheidsverhaal: “Faalde de controle?”

– Verantwoordelijkheid en competentie:

› “Moeten we alle eieren weggooien? Zijn we er nu?”

› “U bent op de helft. Waarom heeft u niet gezegd: geen eieren eten tot 
we meer weten?”

› “Dan loop ik toch een risico? Dan kan ik toch geen eieren eten tot het 
weekend?”

› “We weten wat onveilig is, maar niet wat veilig is. U kunt niet zeggen 
dat het veilig is.” NVVA  11 april 2019



Twee soorten normen:

● Technische norm: 

– Maximale residu limiet van verboden stof mag niet overschreden 
worden

– Wanneer een MRL overschreden wordt, is er niet automatisch een 
gevaar voor de volksgezondheid

● Morele norm:

– Overheid is verantwoordelijk voor de voedselveiligheid en 
volksgezondheid

– Als er een verboden stof zit in voeding, dan heeft de 
toezichthouder gefaald
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Moreel oordeel over fipronil in eieren:

● Perceptie van gevaar voor onschuldigen: 

– Er is een acuut gevaar voor een deel van de eieren

– Op lange termijn kan er gevaar zijn voor de volksgezondheid met 
name voor kinderen 

– Voor een groot aantal mensen: iedereen eet eieren

– We wisten niet dat er fipronil in eieren zat

● Identificatie van verantwoordelijken voor het gevaar:

– Industrie  verantwoordelijkheid van kippenboeren en van het 

bedrijf

– Overheid  bedrijf was niet gecertificeerd, eerdere tip niet 

opgevolgd
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Vertrouwen

● Competentie
– Op basis van prestaties in het verleden

● Overeenkomstige waarden
– Volksgezondheid versus economische belangen

● Transparantie
– Eerlijke en volledige informatie

Siegrist & Cvetokovich: Perception of Hazards: The Role of Social Trust and 
Knowledge, 2000
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Moreel oordeel over fipronil in eieren:

● Perceptie van gevaar voor onschuldigen: 

– Er is een acuut gevaar voor een deel van de eieren

– Op lange termijn kan er gevaar zijn voor de volksgezondheid met 
name voor kinderen 

– Voor een groot aantal mensen: iedereen eet eieren

– We wisten niet dat er fibronil in eieren zat

● Identificatie van verantwoordelijken voor het gevaar:

– Industrie  verantwoordelijkheid van kippenboeren, en van het 

bedrijf 

– Overheid  bedrijf was niet gecertificeerd, eerdere tip niet 

opgevolgd
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Compentie? 
Waarden?



Compententie en
waarden

Eerder mislukte al een 
vaccinatiecampagne

.. bij de Tweede 
Kamer te gaan 
lobbyen voor het 
vaccin ….
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Vaccinatie                         Mexicaanse griep
(moeders en algemeen publiek)

Timmermans DRM. The impact of trust in the government on the public’s decisions to vaccinate against 
influenza A(H1N1)  

Beslissing tot 
vaccineren 

Correlatie
met 
vertrouwen

Moeders voor 
kinderen .51 
Moeders voor 
zichzelf

.23

Algemeen 
publiek

.16
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En tenslotte nog dit ……………

NVVA  11 april 2019



“… blijvende effecten voor de volksgezondheid mogelijk beperkt
….” (De Pers)

…”dat de risico’s van blootstelling aan elektromagnetische straling 
als gevolg van mobiele telefonie beperkt zijn” (Arbo Unie Noord-
Holland West)

… Mexicaanse griep: “Kans op ernstige bijwerkingen miniem”… ( 
Volksrant)

Het gevaar van vage informatie
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NRC
Volkskra
nt
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Numerieke interpretatie van verbale kanstermen  

Timmermans DRM. The Role of Experience and Domain of Expertise in Using Numerical and Verbal Probability 
Terms in Medical Decisions. Med Decis Making 1994

Vrij hoog:        
10% tot 95%
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Numerieke interpretatie van verbale kanstermen  

Timmermans DRM. The Role of Experience and Domain of Expertise in Using Numerical and Verbal Probability 
Terms in Medical Decisions. Med Decis Making 1994

Lage kans:        
1% tot 35%
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Claassen, Timmermans, 
in prep

EMV = Electromagnetische velden van 
zendmasten, hoogspanningslijnen
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1. Risico en ratio
– Experts en burgers hebben verschillende mentale modellen van het risico

– Mentaal model van risico gebaseerd op o.m. ervaring

– Perceptie beïnvloed door gepercipieerde controle en vrijwilligheid etc.  

2. Risico als gevoel 
– Kansen zijn abstract 

– Binair denken en affect domineren, vooral bij 

› Emotionele situaties

› Onzekere en complexe risico’s

3. Risico als waarde
– Risico en veiligheid zijn ook morele concepten

– Bij onduidelijke en complexe situaties is vertrouwen belangrijk 

– Vertrouwen gaat over competentie, transparantie en waarden

Samenvattend 
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EEN VOORBEELD
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?

Communicatie rook 
bij branden

Er is geen gevaar 

voor de 

volksgezondheid

Informatie past niet bij 
het mentale model van 

rook bij branden



Standaard bericht

“… Het is nog niet duidelijk welke stoffen er bij de 

brand betrokken zijn. Meetploegen van de 

brandweer meten of er bij de brand gevaarlijke 

stoffen vrijkomen. Er zijn op dit moment geen 

gevaarlijke stoffen in de rook gemeten. De 

brandweer adviseert ramen en deuren te sluiten. Er 

is geen gevaar voor de volksgezondheid….”



Standaard bericht

“… Het is nog niet duidelijk welke stoffen er bij de 

brand betrokken zijn. Meetploegen van de 

brandweer meten of er bij de brand gevaarlijke 

stoffen vrijkomen. Er zijn op dit moment geen 

gevaarlijke stoffen in de rook gemeten. De 

brandweer adviseert ramen en deuren te sluiten. Er 

is geen gevaar voor de volksgezondheid….”

?
? ?



Expert model risk        of smoke with fires

Intuitive toxicology| 5 June 201544



Online vragenlijst   (n= 437)

Instemming met stelling 
leken

%

Ook op grote afstand van de 
brand is rook schadelijk 

De kans op kanker door 
inademen van de rook is 
groot

84

77



Experiment Alternatief bericht

“… De brandweer adviseert uit de rook te blijven, 

ramen en deuren te sluiten en mechanische 

ventilatie uit te zetten. In de rook zitten namelijk 

schadelijke stoffen. U kunt last krijgen van irritatie 

aan uw ogen en  luchtwegen. De kans dat u door 

inademing van de rook een ernstige ziekte krijgt, 

zoals kanker, is uiterst klein, vergelijkbaar met het 

inademen van de rook van enkele sigaretten. …”



47

Bericht Standaard Alternatief 

Duidelijker/minder 
tegenstrijdig

Betrouwbaarder

Minder beangstigend 

3.6

3.5

3.2

4.0

3.8

4.0

NB Op een 5 puntsschaal



1. "Risico is meer dan een getal "

– Start met het “leken” perspectief

– Geef informatie over oorzaken en gevolgen

– Geef handreikingen om risico te verminderen (controle!)

2. “Het gebeurt wel of het gebeurt niet"

– Bij blootstelling aan gevaarlijke stoffen, zeg nooit “Er is geen
gevaar voor de (volks)gezondheid”  

3.“Wees consistent met de risicoperceptie"

– Bv.bij een brand, noem het risico van kanker – hoe klein dit ook is

– Geef consistente informatie (effect van beelden!)

4. "Vage risico informatie leidt tot onbegrip“

– Wees zo exact mogelijk: kwantificeer als het kan!

Intuitive toxicology| 5 June 201548

Aanbevelingen


