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Inhoud abstract:   

Inleiding  

In Nederland wordt jaarlijks zo’n 2,7 miljoen ton sojabonen verwerkt. Deze producten 

worden gebruikt voor menselijke consumptie en veevoeder en worden verwerkt tot 

meerdere producten, waaronder soja-olie, lecithine, sojameel en soja-eiwit. Bij de 

diverse bewerkingen van sojabonen en tussenproducten bestaat de kans dat stof uit 

sojabonen vrijkomt in de lucht. Deze bronnen kunnen zorgen voor blootstelling van 

werknemers aan sojaeiwitallergenen.  

 

In april 2017 is de SER gestart met een haalbaarheidstoets voor een advies over de 

invoering van een publieke grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling aan 

(allergenen in) sojameelstof van 0,1 g/m3 (TGG 8 uur). In 2016 is deze 

referentiewaarde afgeleid door de GBBS van de Gezondheidsraad waarbij deze heeft 

geconcludeerd dat geen veilige drempelwaarde kon worden vastgesteld. De 

Gezondheidsraad baseerde haar afleiding op een Amerikaans onderzoek bij een bedrijf 

dat “sojaflakes” verwerkte. Bedrijven die in Nederland soja verwerken wilden, in het 

kader van de haalbaarheiedstoets, inzicht hebben in de emissiebronnen van en de 

blootstelling aan sojaeiwitallergenen.  

 

Methoden en technieken 

In sojabonen komen twee soorten allergenen voor. De ‘hull’, aan de buitenzijde van de 

sojaboon, bevat een tweetal laagmoleculaire eiwitten. In de bonen zelf kunnen tot meer 

dan 30 hoogmoleculaire, sensibiliserende eiwitten (glycoproteïnen) aanwezig zijn. De 

grenswaarde is gesteld voor deze laatste groep allergene stoffen. 

Ten tijde van de haalbaarheidstoets was in Nederland geen betrouwbare meetmethode 

beschikbaar. Met behulp van ART zijn daarom de bronnen voor emissie bepaald en de 

risicogroepen geïdentificeerd. IRAS heeft in 2018 haar laboratoriumtest (ELISA) voor de 

analyse van inhaleerbare allergenen weer operationeel gemaakt. Daardoor kon een 

uitgebreid blootstellingsonderzoek worden opgestart naar de concentratie inhaleerbare 

allergenen in sojaboon verwerkende bedrijven. Hierbij zijn zowel persoonsgebonden 

metingen (full shift), als 8 uurs stationaire metingen uitgevoerd. Daarnaast zijn in een 

beperkt aantal werksituaties taakgerichte metingen uitgevoerd. Filters van luchtmonsters 

zijn zowel geanalyseerd op de concentratie inhaleerbaar stof als op inhaleerbare 

allergenen. 

 

Resultaten 

Uit de modellen en de metingen blijkt dat, ondanks dat wordt voldaan aan de private 

grenswaarden voor inhaleerbaar stof, in de hele keten mensen worden blootgesteld aan 

inhaleerbare allergenen boven de grenswaarde. Van lossen van bulkcarriers, het 

verwerken van sojabonen, het opwerken van tussenproducten tot eiwit en meel, het 

schoonmaken van werkplekken en productiefaciliteiten, onderhoudswerkzaamheden tot 

het laden van vrachtauto’s en binnenvaartschepen met sojameel.  

De bronnen voor emissie die in de haalbaarheidstoets met de modellen werden 

geïdentificeerd zijn door de blootstellingsmetingen bevestigd. De blootstelling van 

risicogroepen werd in de haalbaarheidstoets door de modellen meestal onderschat. Er 



kon geen direct verband tussen de concentratie inhaleerbaar stof en inhaleerbare 

allergenen worden aangetoond. 

De hoogte van de blootstelling bij risicogroepen laat zien dat de referentiewaarde voor 

sojaeiwitallergenen wordt overschreden. 

 

Conclusie 

De combinatie van het gebruik van modellen en luchtmetingen heeft een gedetailleerd 

inzicht gegeven in de bronnen en risicogroepen voor blootstelling aan 

sojaeiwitallergenen. Invoering van de grenswaarde voor sojaeiwitallergenen van 0,1 

g/m3 vraagt om technische investeringen van de industrie. Vooraf is niet duidelijk of die 

technische oplossingen ook de blootstelling onder de grenswaarde zullen terugbrengen. 

Een herhalingsonderzoek over enkele jaren na implementatie van de maatregelen kan 

daarover meer duidelijkheid geven. 


