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Wat zijn E-nummers ? 

 

Beter : stoffen met een E-nummer   

Het nummer is een synoniem voor de naam van de stof 

 

Levensmiddelenadditieven 

 

Wat zijn additieven ?  

Oorspronkelijk een stof die niet nodig is in het eigenlijke product, 
maar de houdbaarheid, smaak of structuur van een bewerkt product 
kan verbeteren. 

Additieven vs E-nummers 

 

Additievenlijst van Codex Alimentarius 

+/- 700 stoffen met een nummer 

+/- 350 in EU toegelaten op dit moment : extra E voor het nummer 

 (in cosmetica/diervoeding zijn er meer toegelaten) 

 

•  E-nummers zijn toegelaten in alle EU landen  

•  Toepassingen en doseringen zeer nauw omschreven 

•  Strengste wetgeving ter wereld voor additieven 

Er zijn 17 klassen/typen additieven beschreven in de wetgeving 

•  Zuurteregelaar/buffer : houdt de zuurgraad van een product op peil 

•  Antischuimmiddel : gaat schuimvorming in een product tegen 

•  Antioxidant : gaat negatieve effecten van zuurstof tegen, zoals verkleuring en 
ranzigheid 

•  Verdikkingsmiddel/geleermiddel : maakt een product dik 

•  Zoetstof : een zoete stof, die geen suiker is 

•  Emulgator/Stabilisator : een stof die onmengbare componenten (zoals vet en 
water) laat mengen 

•  Rijsmiddel : laat een product (meestal deeg) rijzen 

•  Conserveermiddel : gaat microbieel bederf tegen 

•  Bevochtigingsmiddel : zorgt dat een product niet uitdroogt 

•  Kleurstof : geeft kleur aan een product 

•  Broodverbeteraar/meelverbetermiddel : stoffen die de bakeigenschappen van 
meel verbeteren en/of de broodstructuur verbeteren 

•  Drijfgas : een gas in oa spuitbussen, zonder eigen smaak of geur 

•  Smaakversterker : versterkt de eigen smaak van een product 

•  Smeltzouten : geven met name smeerkaas een goede structuur 

Geen additieven zijn : 

• Smaakstoffen (geen wettelijke definitie) 

•  Vooral zout en suikers 

• Aroma’s of geurstoffen 

Oorspronkelijk een stof die niet nodig is in het eigenlijke product, maar de 
houdbaarheid, smaak of structuur van een bewerkt product kan 
verbeteren. 

Voorbeelden : conserveermiddelen, smaakversterkers, 
broodverbetermiddelen en anti-oxidanten 

 

Maar hoe zit het nu met : 
-  Kleurstoffen 
-  Verdikkingsmiddelen 

-  Zoetstoffen 

-  Emulgatoren 

-  Rijsmiddelen ? 

 
Wetgeving zeer onlogisch ! 



1.  Biologische producten bevatten geen E-nummers 

2.  Zitten er E-nummers in ons normale onbewerkte dieet ? 

3.  Hoe lang kan je leven zonder E-nummers binnen te krijgen ? 

4.  Bestaat er een E-nummer vrij dieet ? 

Het E-nummer vrije dieet bestaat uit : 

Bevatten biologische producten E-nummers ? 
 

Ja 

 

Van nature aanwezige E-nummers 

Lijst van toegestane additieven voor biologische producten 

Ingrediëntenlijst van biologische tomaten: 

Ingrediënten (o.a.) : 
Water, suikers, 
smaakversterker (E621), 
kleurstoffen (E140, E160a, 
E160d), 
verdikkingsmiddelen (E440, 
E460), zoutvervanger 
(E508), anti-oxidant (E330), 
zuurteregelaar (E300), 
voedingszuren (E270, 
E296, E297), 
broodverbetermiddel 
(E921), aroma 

Continued : 
1',2'-EPOXY-1',2'-DIHYDRO-BETA-EPSILON-PSEUDOCAROTENE , 1',2'-EPOXY-1',2'-DIHYDRO-BETA-PSI-CAROTENE , 1,2-EPOXY-1,2-DIHYDRO-PSI,PSI-CAROTENE , 1-
BUTYL-2-THIAZOL , 1-O-FERULOYL-BETA-D-GLUCOSE , 1-O-P-COUMAROYL-BETA-D-GLUCOSE , 10,16-DIHYDROXY-DECANOIC-ACID , 10,16-DIHYDROXY-
HEXADECANOIC-ACID , 16-HYDROXY-HEXADECANOIC-ACID , 2-BUTANONE , 2-PENTANONE , 2-PROPANONE , 5,6-EPOXY-5,6-DIHYDRO-PSEUDO-
PSEUDOCAROTENE , 5-HYDROXYTRYPTAMINE , 9,10,16-TRIHYDROXYHEXADECANOIC-ACID , 9,10,18-TRIHYDROXY-OCTADECANOIC-ACID , ACETALDEHYDE , 
ACETIC-ACID , ACETONE , ALANINE , ALPHA-AMYRIN , ALPHA-CAPROLACTONE , ALPHA-IONENE , ALPHA-KETO-GLUTARIC-ACID , ALPHA-LINOLENIC-ACID , ALPHA-
NONALACTONE , ALPHA-OCTALACTONE , ALPHA-OXOGLUTARIC-ACID , ALPHA-PINENE , ALPHA-TOCOPHEROL , ALUMINUM , ARABIC-ACID , ARGININE , ARSENIC , 
ASH , ASPARAGINE , ASPARTIC-ACID , AUROXANTHIN , BARIUM , BENZALDEHYDE , BENZYL-ALCOHOL , BETA-ALANINE , BETA-AMYRIN , BETA-CAROTENE , BETA-
IONENE , BETA-SITOSTEROL , BIOTIN , BORON , BUTANOL-2-ON-3 , BUTANOLS , BUTYROLACTONE , CADMIUM , CAFFEIC-ACID , CAFFEIC-ACID-4-O-BETA-D-
GLUCOSIDE , CALCIUM , CAMPESTEROL , CAPRYLIC-ACID , CARBOHYDRATES , CELLULASE , CELLULOSE , CERIUM , CHLORINE , CHLOROGENIC-ACID , 
CHLOROPHYLL , CHLOROPHYLL-A , CHLOROPHYLL-B , CHROMIUM , CINNAMALDEHYDE , CIS-3-HEXENOL-1 , CIS-5'-BETA-PSEUDOCAROTENE , CIS-5'-EPSILON-
PSEUDOCAROTENE , CIS-5'-NEUROSPORENE , CIS-5,CIS-5'-LYCOPENE , CIS-5-LYCOPENE , CIS-HEXEN-3-AL , CITRAL , CITRIC-ACID , COBALT , COPPER , CUTIN , 
CYCLOHEXANOL , CYSTINE , DAMASCENONE , DECADIEN-TRANS-2,TRANS-4-AL , DIACETYL , DIHYDROXYTARTARIC-ACID , EPOXY-5,6-IONENE , EPOXY-LUTEIN , 
ETHANOL , ETHYL-PHENOL , ETHYLENE , EUGENOL , FARNESAL , FARNESYL-ACETONE , FAT , FERULIC-ACID , FERULIC-ACID-O-BETA-D-GLUCOSIDE , FIBER , 
FLUORINE , FOLACIN , FORMIC-ACID , FRUCTOSE , FUMARIC-ACID , FURFURAL , GABA , GAMMA-CAROTENE , GENTISIC-ACID Leaf:  , GERANYL-ACETONE , 
GIBBERELLINS , GLUCOSE , GLUTAMIC-ACID , GLYCERIC-ACID , GLYCINE , GLYCOLIC-ACID , GLYOXAL , GUAIACOL , HEMICELLULOSE , HEPTADIEN-
TRANS-2,CIS-4-AL , HEPTADIEN-TRANS-2,TRANS-4-AL , HEPTULOSE , HEXADIEN-TRANS-2-,TRANS-4-AL , HEXANOLS , HISTIDINE , HYDROCINNAMALDEHYDE , I-
VALERALDEHYDE , I-VALERIC-ACID , IODINE , IRON , ISOAMYLOL , ISOLEUCINE , ISOVALERALDEHYDE , JSGGALACTURONIC-ACID , KETOHEPTOSE , LACTIC-
ACID , LEAD , LEUCINE , LEUCINES , LINALOL , LINOLEIC-ACID , LINOLENIC-ACID , LITHIUM , LUTEIN , LUTEIN-5,6-EPOXIDE , LUTEIN-EPOXIDE , LYCOPENE , 
LYCOPHYLL , LYCOXANTHIN , LYSINE , MAGNESIUM , MALIC-ACID , MANGANESE , MERCURY , METHANOL , METHIONINE , METHYL-2-BUTYRIC-ACID , METHYL-6-
HEPTEN-5-ON-2 , METHYL-GLYOXAL , METHYL-SALICYLATE , MEVALONIC-ACID , MOLYBDENUM , MYRISTIC-ACID , N-DOTRIACONTANE , N-HENTRIACONTANE , N-
HEXANOL , N-PENTANOL , N-TETRATRIACONTANE , N-TRITRIACONTANE , NARCOTINE , NARINGENIN , NEO-BETA-CAROTENE-B , NEO-BETA-CAROTENE-U , 
NEODYMIUM , NEOLYCOPENE-A , NEOLYCOPENE-B , NEOXANTHIN , NESTIGOGENIN , NEUROSPORINE , NIACIN , NICKEL , NITROGEN , NONACOSANE , O-
CRESOL , O-HYDROXY-ACETOPHENONE , OLEIC-ACID , OXALIC-ACID , P-COUMARIC-ACID , P-COUMARIC-ACID-O-BETA-D-GLUCOSIDE , PALMITIC-ACID , 
PALMITOLEIC-ACID , PANTOTHENIC-ACID , PECTIN , PECTINESTERASE , PENTANOLS , PENTEN-1-OL-3 , PHENOL , PHENOLICS , PHENYL-2-ETHANOL , PHENYL-
ACETALDEHYDE , PHENYLACETONITRILE , PHENYLALANINE , PHYTOENE , PHYTOENE-1,2-OXIDE , PHYTOFLUENE , PHYTOSTEROLS , PIPECOLIC-ACID , 
POLYGALACTURONASE , POTASSIUM , PROLINE , PROLYCOPENE , PROPANOLS , PROPIONIC-ACID , PROTEIN , PROTOPECTIN , PYRUVIC-ACID , QUERCETIN , 
QUERCETIN-3-O-RHAMNOSIDE , QUERCITRIN , RIBOFLAVIN , RUBIDIUM , RUTINOSIDE , S-METHYL-METHIONINE , SALICYLALDEHYDE , SELENIUM , SERINE , 
SILICON , SILVER , SODIUM , SOLANINE , SQUALENE , STARCH , STEARIC-ACID , STIGMASTEROL , STRONTIUM , SUCCINIC-ACID , SUCROSE , SUGARS , SULFUR , 
TARTARIC-ACID , THIAMIN , THREONINE , TITANIUM , TRANS-ACONITIC-ACID , TRIACONTANE , TRIMETHYL-2,6,6-HYDROXY-2-CYCLOHEXANONE , TRYPTAMINE , 
TRYPTOPHAN , TYRAMINE , TYROSINE , VALINE , VANADIUM , VIOLAXANTHIN , VIT-B-6 , XANTHOPHYLL , YTTRIUM , ZEATIN , ZEAXANTHIN , ZETA-CAROTENE , 
ZINC , ZIRCONIUM  

En nog véél meer.... (+/- 10.000 chemicaliën)  

Beperkend nummer: E948 

1.  Biologische producten bevatten geen E-nummers. Niet waar 

2.  Zitten er E-nummers in ons normale onbewerkte dieet ? Ja, maar géén 
additieven ! 

3.  Bestaat er een E-nummer vrij dieet ? Nee. 

4.  Hoe lang kan je leven zonder E-nummers binnen te krijgen ? 

E-nummers zijn gevaarlijk 
Ja en nee 

Alle Ding' sind Gift, und nichts ohn' Gift; allein die Dosis 
macht, daß ein Ding kein Gift ist. (Paracelsus +/- 
1500) 

Additieven zijn de best onderzochte stoffen in onze voeding 

 

We weten meer over additieven dan over veel andere ingrediënten 

Van de overige 50-100.000 stoffen in onze voeding weten we niets ! 

 

Bijwerkingen zijn (soms) toegestaan 



Bepalen van de veiligheid 
Groot aantal stappen 
•  Giftigheid in chemische modelreacties 

•  Giftigheid in biologische modelreacties 

•  Giftigheid in proefdieren 

•  Bepalen dosis waarbij bijwerkingen optreden in het gevoeligste proefdier (NOAEL) (50 g/kg 
bw/dag gedurende hele leven) 

•  Correctie NOAEL voor verschil proefdier – mens (10x) (5 g) 

•  Correctie NOAEL voor verschillen tussen mensen (10x) (0,5 g) 

•  Gecorrigeerde NOAEL is de ADI (Acceptabele dagelijkse inname) (0,5 g/kg bw/dag) 

•  Omrekenen ADI naar maximale dosis in producten  

•  Aanpassen dosis voor bepaalde groepen 

Kans op bijwerkingen geminimaliseerd 

Veel strengere regels dan voor medicijnen ! 

Twijfels en veel gehoorde vragen 
•  Dierproeven geven geen goed beeld voor mensen 

•  Waarom een factor 10 en niet 5 of 100 ? 

•  Wie betaalt al die onderzoeken ? 

•  Kan je er zeker van zijn dat het veilig is voor iedereen ? 

•  Kan je garanderen dat niemand boven de dagelijkse veilige dosis uit komt ? 

 

Geen echte antwoorden.... Het is het beste wat we hebben. 

 

„We eisen 100% veiligheid“ : klinkt leuk, maar hoe ? 

 

Welk ingrediënt is 100 % veilig ? 

Wat is eigenlijk veilig ? 

Vrijwel alle additieven hebben een ADI 
Uitzonderingen : 

•  stoffen waarvan de ADI zo hoog is dat het niet realistisch is (citroenzuur) 

•  stoffen die al eeuwen in ons voedsel zitten (rijsmiddelen) 

Natuurlijke producten overschrijden vaak de ADI ! 

•  Cranberries bevatten meer benzoëzuur dan toegestaan 

•  Tomaten en oude kaas bevatten meer glutamaat dan toegestaan 

•  Yoghurt en zuurkool bevatten meer lactaat dan toegestaan 

Overgevoeligheid zeker nog mogelijk, maar zeer zeldzaam 

Lijst nooit stabiel; nieuwe informatie wordt verwerkt 

Minst veilige en meest omstreden additief ? 
Nitriet (E250) 

Kleine kans op maagkanker 

Verplicht in (biologische) vleeswaren 

Botulisme toxine A (botox) 

Dodelijk 0.0000003 mg/kg bw 

Rattengif : 0.5 mg/kg bw  
(16 miljoen keer minder gevaarlijk) 

7 miljard x 60 kg x 0.0000003 = 126 gram = 1 ¼ chocoladereep 

rattengif : 126 x 16 miljoen = 2016 ton = 75 vrachtauto-combinaties  

Angst voor E-nummers, waarom ? 
Eigenlijk raar... Het systeem is juist een positieve lijst, maar wordt soms gezien als 

een negatieve lijst.... 

 

Angst door media, zwarte boekje, internet, politici...… 

 

Omstreden additieven: 
E330 

Benzoëzuur 

Aspartaam 

Glutamaat 

 

E330 is kankerverwekkend 

Frans ziekenhuis : E330 zwaar kankerverwekkend ! 
 
E330 = citroenzuur 
citroenzuur - citroenzuurcyclus 
citroenzuurcyclus = Krebs-cyclus 
Krebs = kanker 
Krebs-cyclus = kankercyclus 
citroenzuur = kankerverwekkend…. 
 
Alleen E330, niet de citraten... 



Ascorbinezuur vormt kankerverwekkend benzeen 

In combinatie met benzoëzuur 
 
Benzoëzuur wordt gemaakt uit 
benzeen 
 

A method combining subcritical water technology and a commercially available 
copper(I) oxide catalyst has been used for the production of benzene from benzoic 
acid. The benzene yield reached 91 mol% with 100% selectivity at 350 °C and 25 
MPa in 90 min. (Zheng et al Green Chem., 2015,17, 791-794) 

Aspartaam 

Gemaakt uit (en in de darm omgezet tot) : 
2 aminozuren en methanol 

Aspartaam 
Waarschuwing: 

Bevat een bron van fenylalanine (…) 

Pheylketonurea : gevaarlijke 
stofwisselingsziekte 

Fenylalanine is essentieel aminozuur. 

Methanol : zeer giftig ! 

Hangt af van de dosis:  
1 kg appels leveren 1,4 gram methanol 

100 gram aspartaam  geeft 12 gram methanol 

Direct giftige dosis van methanol : 8-10 gram 

100 gram aspartaam is dus potentieel giftig  !  

100 gram aspartaam is +/- 190 liter diet cola 

Meer dan 100 studies geven geen effect aan 
 

 è allemaal betaald door de industrie (volgens anti-aspartaam lobby) 
 
2 studies van (omstreden) Italiaans instituut geven kanker bij muizen 

  
 è geen openheid wie het heeft gefinancierd… 
 EFSA/FDA/… hebben de data geanalyseerd 
 èdata zijn niet volledig aangeleverd 
 - zeer slechte statistiek 
 - slechte onderzoeksopzet 
 - extreme doseringen (10% van gehele dieet was aspartaam) 
 è EFSA/FDA/Kankerfonds worden betaald door de industrie 

 
Jaarlijkse productie van aspartaam +/- 40.000 t (sinds 1994), >1 miljard kilo in de 
handel gebracht 
Geen effect op statistieken van kanker… 

Aspartaam kankerverwekkend ? 

Glutamaat, MSG, Ve-Tsin 
Normaal aminozuur, gebruikt als smaakversterker (E620-628), vooral E621 
 

De 5e smaak: umami, en werkt als neuro-transmitter in het lichaam 
 
Maakt populaire keukens lekker (Italiaans, Chinees, Indonesisch...) 
 
Bronnen : (oude) kaas, tomaten, soja saus, ansjovis, bouillon, gemarineerd vlees, 
gistextract... 

Glutamate, MSG, Ve-Tsin 
Chinese Restaurant Syndrome (1968) 
 
Al lang weerlegd : geen verband gevonden 
 
Dagelijkse inname: 

 gebonden glutamaat (geen smaak, maar komt wel vrij in bloed) : 5-10 g/dag 
 vrij glutamaat uit eten : 0-5 g/dag 
 als E621 : 0-2 g/dag 

 
Hoogste dagelijkse innname (per kg/bw):  

 moedermelk 
 
Zeer klein aantal mensen zijn echt gevoelig (+/- 100 in NL) 
 
Grotendeels ‘fictieve’ angst 
 



Why Pig Fat is not mentioned but code(s) are printed??  (http://www.ummah.com/forum/archive/index.php/t-197850.html) 
 
 
PIG FAT  
By Dr. M. Amjad Khan  
 
In nearly all the western countries including Europe, the PRIMARY choice for meat is PIG. There are a lot of farms in these countries 
to breed this animal. In France alone, Pig Farms account for more than 42,000.  
 
<skip> 
 
Finally they decided to start a coding language, so that only their Departments of Food Administration should know what they are 
using, and the common man is left lurking in the dark. Thus, they started E-CODES.  
 
<skip>Since these goods are being used in all MUSLIM Countries indiscrimately, our society is facing problems like shamelessness, 
rudeness and sexual promiscuity.  
 
So, I request all MUSLIMS or non pork eaters to check the ingredients of the ITEMS of daily use and match it with the following list of 
E-CODES. 
 
If any of the ingredients listed below is found, try to avoid it, as it has got PIG FAT;  
 
E100, E110, E120, E 140, E141, E153, E210, E213, E214, E216, E234, E252,E270, E280, E325, E326, E327, E334, E335, E336, 
E337, E422, E430, E431, E432, E433, E434, E435, E436, E440, E470, E471, E472, E473, E474, E475,E476, E477, E478, E481, 
E482, E483, E491, E492, E493, E494, E495, E542,E570, E572, E631, E635, E904.  
 
Dr. M. Amjad Khan  
Medical Research Institute  
United States 

 
 

Vragen ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
De spreker is verbonden als docent aan de Wageningen Universiteit en is tevens directeur van de Stichting 
Food-Info, een onafhankelijke stichting die zich bezig houdt met publieksvoorlichting over voedsel.  
 
Er is in beide betrekkingen geen sprake van banden met de industrie of andere belanghebbenden 
betreffende dit onderwerp. 


