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Voedselveiligheid & Kwaliteit

Voor het meten van allergenen in (grond-
stoffen voor) voedingsmiddelen zijn 
verschillende testmethoden op de markt. 
Bij immunologische testen (zoals ELISA) 
binden antilichamen aan de allergene 
eiwitten waartegen ze gericht zijn. Bij 
moleculair biologische testen (PCR) 
wordt niet het eiwit zelf bepaald, maar 
het DNA.
Analytische technieken, zoals liquid 
chromatography/mass spectrometry (LC/
MS) of vloeistofchromatografie (HPLC) 
kunnen ook worden ingezet. In de prak-
tijk worden voornamelijk ELISA en PCR 
toegepast. Voor sulfiet en lactose zijn 
enzymatische methoden beschikbaar.

ELISA
Bij de Enzyme Linked Immunosorbent 
Assay (ELISA) wordt de binding van de 
antilichamen aan het allergene eiwit 
zichtbaar gemaakt, bijvoorbeeld door 
kleur. De intensiteit van de kleuring staat 
in verhouding tot de hoeveelheid aller-
geen eiwit.
ELISA’s zijn vooral geschikt voor grotere 
laboratoria, niet zozeer vanwege de prijs 
van de testkits en apparatuur, maar 

omdat de laborant nauwkeurig moet wer-
ken en vooral verstand van zaken moet 
hebben. Om betrouwbare resultaten te 
krijgen moet de laborant rekening hou-
den met de volgende aspecten.

Type allergeen
Een product als soja of melk bestaat uit 
vele soorten eiwitten, die allemaal een 
allergische reactie kunnen veroorzaken. 
Melkeiwit bestaat bijvoorbeeld uit 80% 
caseïne en 10% b-lactoglobuline (BLG). 
Sommige ELISA-testen kunnen slechts 
één van beide aantonen. De laborant 
moet dus, zeker bij derivaten en/of gezui-
verde producten, weten welke eiwitten 
in het product voorkomen. Zo heeft het 
inzetten van een caseïnetest voor het 
opsporen van weipoeder geen zin, omdat 
dit poeder nauwelijks tot geen caseïne 
bevat. 

Kruisreacties
Antilichamen herkennen soms verge-
lijkbare eiwitstructuren. Een ELISA voor 
amandel geeft vrijwel altijd een (vals) 
positief resultaat voor abrikozenpitten. 
Hetzelfde geldt voor walnoot en pecan-
noten. Een dergelijke test is dus niet 
geschikt om de aanwezigheid van aman-
del in imitatiespijs op basis van abriko-
zenpitten op te sporen.

Matrix
Erg zoute, zure, geroosterde of gehy-
drolyseerde producten, zijn moeilijk 
te analyseren. Veel ELISA-kits voor met 
name soja en ei detecteren de eiwitten 
die hittegevoelig zijn. Dat betekent dat 
deze allergenen in bewerkte, verhitte 
producten met deze testen slecht kunnen 
worden gedetecteerd. Zo geven soja-
isolaten vaak vals negatieve uitslagen. 
Voor deze producten kan beter een PCR 
worden ingezet.

Extractie
De manier waarop eiwitten uit een mon-
ster worden vrijgemaakt is belangrijk, 
anders ontstaan er afwijkende resultaten. 
Voor tannine- of flavonoïdenbevattende 
producten zoals thee, wijn, cacao en 
sommige vruchten moet een andere dan 
de standaard extractievloeistof worden 
gebruikt. Ook voor gluten gelden spe-
ciale extractieprocedures omdat deze 
eiwitten niet in water oplossen. Hiervoor 
zijn verschillende extractiemethoden op 
basis van alcohol beschikbaar, afhanke-
lijk van de matrix.

Bereik
Is een getal als resultaat gewenst dan 
moet de laborant met behulp van beken-
de allergeengehaltes een ijkreeks maken. 
Hij vergelijkt de gemeten kleurreactie 
vervolgens met deze standaardcurve. 
Daarbij is het uitermate belangrijk dat 
een meting, die buiten het bereik valt, 
niet wordt geëxtrapoleerd. Zoals te zien 
in de grafiek kan dit verkeerde resultaten 
opleveren. Afleessoftware van sommige 
kitleveranciers leveren ook geen resulta-
ten boven ROQ (het hoogste meetpunt 
uit de standaardreeks).

Eenheden
Resultaten worden veelal gerapporteerd 
in mg per kg product (ppm). Dit kan mg 
allergeen product (bijvoorbeeld pinda) of 
mg allergeen (pinda-eiwit) zijn. Aange-
zien pinda ‘slechts’ uit 25% eiwit bestaat, 
maakt dat een groot verschil (zie tabel). 
Volgens ISO 15633-1:2009 ‘Voedings-
middelen - Detectie van allergenen in 
voeding met behulp van immunologische 
methoden’ moeten rapportages aan een 
aantal eisen voldoen, zoals vermelding 
van de eenheid, omrekeningsfactor naar 
allergeen eiwit en het referentiemateriaal 
dat gebruikt is voor het maken van de 

Steeds vaker voeren we analyses op allergenen uit. In de praktijk 

blijkt dat daarbij regelmatig fouten worden gemaakt, ook bij het 

uitbesteden van analyses. Met verkeerde conclusies als gevolg. 

Nog veel fouten bij  
allergenenanalyses

23 september: Workshop allerge-
nen monitoring - Uitvoering analyse 
en vertaling naar de voedingsmid-
delenpraktijk. Locatie: Nutrilab, Gies-
sen. Organisatie: Allergenen Consul-
tancy en Nutrilab. Meer info: www.
allergenenconsultancy.nl. 
14 oktober: Symposium: Voedselal-
lergenen - Waar zijn de grenzen? 
Locatie: Meeting Plaza, Maarssen. 
Organisatie: Nieuwsbrief VoedselVei-
ligheid. 
• www.vmt.nl. 

Bijeenkomsten

ELISA microtiterplaat met enkele wells. 
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standaardcurve. Veel laboratoria rappor-
teren echter nog niet op deze wijze.
Specifiek bij glutenanalyses moeten 
laboranten bedacht zijn op uitslagen in 
ppm gliadine. Omdat gliadine ongeveer 
de helft uitmaakt van de gluteneiwitten, 
moet de uitslag met een factor twee wor-
den vermenigvuldigd voor verkrijgen van 
het totaal glutengehalte.

Voorkom fouten
De voedingsmiddelenproducent dient aan 
het laboratorium door te geven welk pro-
duct (matrix) het moet onderzoeken, welk 
allergeen het moet zoeken (bijv. melkeiwit 
vanuit wei- of melkpoeder) en ook wan-
neer een hogere waarde wordt verwacht 
(>50ppm). Zo kan de laborant de juiste 
keuzes maken. Stuur bovendien een posi-
tief en negatief monster mee ter validatie. 

Lateral flow sneltesten 
Lateral flows of dipsticks zijn sneltesten 
waarbij een streepje of stip verschijnt bij 
aanwezigheid van het allergeen. Deze 
kleurreactie wordt, net als bij ELISA’s, 
met behulp van antilichamen zichtbaar 
gemaakt. De grootste verschillen zijn 

de eenvoudigere testprocedure en het 
verkrijgen van een kwalitatief (aan- of 
afwezig) resultaat. Hierdoor zijn ze ook 
geschikt voor bedrijven zonder labora-
torium. Verder gelden dezelfde voor- en 
nadelen als bij ELISA. Soms zijn ze iets 
minder gevoelig dan ELISA.

PCR
Bij polymerase chain reaction (PCR) wordt 
niet het allergene eiwit, maar DNA 
gedetecteerd. DNA is specifiek voor de 
soort plant of dier. Het resultaat wordt 
gerapporteerd als aan- of afwezig. Er zijn 
varianten beschikbaar waarbij het resul-
taat wordt uitgedrukt in het aantal DNA-
kopieën. Dit is lastig te vertalen naar 
daadwerkelijke gehaltes, maar geeft wel 
een indicatie over niveau(verschillen). 
Voor PCR is, in tegenstelling tot ELISA, 
kostbare apparatuur nodig. Deze metho-
de wordt dan ook vrijwel alleen toegepast 
door grote, gespecialiseerde laboratoria. 
Bij PCR spelen kruisreacties een minder 
grote rol, hoewel producten van het-
zelfde dier zoals melk en vlees of ei en kip 
soms vals positieve resultaten kunnen 
opleveren. 

PCR is geschikter voor bewerkte produc-
ten, zolang het DNA daarin nog intact is. 
Voor analyses op selderij en vis is het de 
meest gangbare methode bij gebrek aan 
een ELISA-test. 

Monstername
Monstername en -keuze spelen een 
belangrijke rol bij conclusies die getrok-
ken worden. Ga altijd uit van de ‘worst-
case’. Het heeft weinig zin een willekeu-
rig monster uit het magazijn of van een 
productielijn te analyseren. Meestal is 
het eerste product dat geproduceerd 
wordt na een productwissel het meest 
geschikt. Kies dan een productwissel 
waarbij het voorgaande product het 
hoogste allergeengehalte bevat. 

Validatie
Er zijn vier ELISA-kits officieel gevalideerd 
door AOAC. Drie voor pinda en één voor 
gluten. Deze validaties zijn beperkt tot 
enkele matrices. Ook bestaan er geen 
reguliere rondzend- of ringonderzoeken. 
Dit betekent dat een test altijd zelf geva-
lideerd moet worden voor de specifieke 
toepassing. Zo’n eenmalige validatie 
bestaat minimaal uit onderzoek van een 
positief en negatief monster. Een nega-
tief monster is het product zelf, zonder 
een verwachte kruisbesmetting. Hiermee 
wordt vastgesteld of vals positieve reac-
ties optreden. Het positieve monster, 
dat opzettelijk besmet is met een kleine 
hoeveelheid van de allergene grondstof, 
is bedoeld om vals negatieve uitslagen 
op te sporen. 

Voorbeeld van gerapporteerde waarden van monsters melk (gebaseerd op Michael Ryan, Elisa  
Systems).

Fabrikant Bereik (LOQ-ROQ) 
(ppm)

Eenheid Omgerekend naar 
ppm totaal melkei-
wit*

Resultaat kit bij ana-
lyse van een product 
met 5 ppm magere 
melkpoeder

Neogen Veratox 2.5-25 Magere melkpoeder 0.9-8.8 5

Neogen Biokits 1.6-25 Caseïne 2-31.3 >LOD, < LOQ (1.4)

Neogen Biokits 2.5-40 b-lactoglobuline 12.5-200 <LOD (0.18)

r-Biopharm 0.5-13.5 Caseïne 0.6-16.9 1.4

r-Biopharm 0.2-5.4 (1:20 verdunning) b-lactoglobuline 1-27 <LOD (0.18)

ELISA Systems 1-10 Magere melkpoeder 

(caseïne)

0.4-3.5 5

ELISA Systems 0.1-1 b-lactoglobuline 0.5-5 0.18

* Magere melkpoeder bevat 35% melkeiwit. Melkeiwit bevat 80% caseïne en 10% b-lactoglobuline.
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Elisa’s van verschil-
lende leveranciers 
geven, doordat zij 
een ander doeleiwit 
en andere detectie-
grens hebben, ver-
schillende uitslagen, 
maar deze zijn in 
feite identiek.

Voorbeeld van een 
standaardcurve 
van een ELISA-kit. 
Extrapolatie boven 
de Range of Quan-
tification (ROQ) 
volgens de trend-
lijn (gestippeld) 
geeft onbetrouw-
bare resultaten. LOD 
(Limit of Detection), 
LOQ (Limit of Quan-
tification)


