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Voedselveiligheid & Kwaliteit
Thema: Risico’s & hygiëne

Op het symposium belichtten de sprekers 
de allergenenproblematiek vanuit wis-
selende invalshoeken, waardoor de ruim 
110 deelnemers een breed overzicht van 
de huidige stand van zaken kregen. 
Cijfers uit het Europese Europrevall-
onderzoek geven aan dat circa 25% van 
de Nederlanders denkt overgevoelig te 
zijn voor voedsel. Echter bij ‘maar’ twee 
tot drie procent van de bevolking wordt 
via tests daadwerkelijk een allergie vast-
gesteld. Bij volwassenen zijn vaak noten, 
pinda en fruit de oorzaak, bij kinderen 
(jonger dan 4 jaar) koemelk, ei en pinda 
(zie ook figuur 1).
Diverse Europese medische centra zijn op 
initiatief van ILSI Europe gestart met een 
register (Allergic Reactions Registries) 
waarin ernstige allergische reacties wor-
den vastgelegd. Doel hiervan is om meer 
inzicht te krijgen in de frequentie en de 
omstandigheden van ernstige allergische 
reacties.

André Knulst van Universitair Medisch 
Centrum (UMC) Utrecht: “Bij de diag-
nose zijn bloed- en huidtesten niet door-
slaggevend aangezien deze tests veel 
foute uitslagen geven. Een allergie is pas 
echt bewezen met een provocatietest.” 
De patiënt krijgt hierbij met tussenpozen 
een aantal keer een voedingsmiddel te 
eten. Hierbij worden porties met oplo-
pende concentraties van het allergeen 
afgewisseld met allergeenvrije porties 
(zie figuur 2).
Provocatietesten worden ook gebruikt 
om de gevoeligheid voor een allergeen 
van afzonderlijke patiënten vast te stel-
len. 

Drempelwaarden
TNO Voeding heeft vanuit literatuur en 
in samenwerking met klinische centra 
de gegevens van bijna 1.200 provocaties 
beoordeeld. Daarmee zijn de gevoelig-
heidscurves van de in Richtlijn 2000/13/

EG genoemde 14 allergenen nauwkeurig 
in kaart gebracht. Alleen van enkele soor-
ten noten, sesam en schaal- en weekdie-
ren is nog geen of te weinig informatie.
De gegevens moeten de basis vormen 
voor actiegrenzen/drempelwaarden; de 
concentratie in een product waarbij een 
te grote kans is dat allergische reacties 
optreden.
Diverse sprekers gaven aan dat het 
begrip drempelwaarden op velerlei 
manieren wordt uitgelegd, wat zorgt voor 
veel verwarring en misverstanden. Omdat 
de gevoeligheid van patiënten voor een 
bepaald allergeen uiteenloopt en ook 
geconsumeerde hoeveelheden behoorlijk 
kunnen variëren, is de vertaalslag van 
patiëntendata naar actiegrenzen een las-
tige. Werkgroepen van het ministerie van 
VWS en ILSI Europe buigen zich hierover.

Declareren
Dagvoorzitter Martin Michels, hoofd-
redacteur van de Nieuwsbrief Voedsel-
veiligheid, liet aan de hand van diverse 
recalls en RASFF-meldingen zien dat 
ongedeclareerde allergenen een belang-
rijk voedselveiligheidsprobleem zijn. 
Wanneer niet duidelijk is dat een product 
allergenen bevat, is het voor de allergi-
sche patiënt niet mogelijk om zelf een 
(veilige) keuze te maken. En juist die 
keuzevrijheid is erg belangrijk, volgens 

‘Voedselallergenen – waar zijn de grenzen?’ luidde de titel 

van het symposium dat de Nieuwsbrief VoedselVeiligheid 14 

oktober organiseerde. Die vraag konden de sprekers niet precies 

beantwoorden. Bij gebrek aan een wettelijk kader worden vaak 

eigen grenzen vastgesteld. 

Symposium allergenenproblematiek

Zelf grenzen stellen aan 
allergenen

Figuur 1. Meest voorkomende allergenen gevonden in UMC Utrecht 
(bron: A.C. Knulst – UMC Utrecht).
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Figuur 2. Voorbeeld van een pinda provocatie en cumulatief over-
zicht van patiënten die bij oplopende dosis reageren (bron: J Allergy 
Clin Immunol 2002;110:915-20).
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Frans Timmermans van het Nederlands 
Anafylaxis Netwerk.
Geert Houben, programmamanager 
voedselveiligheid bij TNO Voeding: “Uit 
onderzoek onder allergische pubers en 
jongvolwassenen blijkt dat 42% bewust 
een product eet met daarop een ‘may 
contain’ waarschuwing.” Het is dus 
belangrijk om kruisbesmetting te voorko-
men en allergenenwaarschuwingen met 
beleid te gebruiken. 
Uit onderzoek gepresenteerd door zowel 
TNO Voeding als VWA blijkt dat in Neder-
land regelmatig ongedeclareerde allerge-
nen in producten worden aangetroffen. 
Dit leidt maar in een beperkt aantal 
gevallen tot een recall. Slechts het topje 
van de ijsberg is zichtbaar; het daadwer-
kelijke probleem is waarschijnlijk veel 
groter.

Allergie Check
Om de productkeuze tijdens het win-
kelen te vergemakkelijken, start Albert 
Heijn in november de vervolgproef met 
de Allergie Check. Dit is een uitbreiding 
op de bestaande zelfscanners, waarbij na 
scannen de aanwezige allergenen in het 
scherm getoond worden. Deze proef is 
een vervolg op de pilot in 2008. 
Het struikelblok is een complete data-
base met betrouwbare productgegevens. 
Voor de proef zal AH gebruikmaken van 
de gegevens van eigen merk-producten 
die zijn ondergebracht bij FoodScore. 
Jacco Baars, innovatie-architect bij Albert 
Heijn, riep fabrikanten op om zich bij 
hem te melden en productinformatie 
beschikbaar te stellen. 

VWA
Sinds 2006 voert VWA jaarlijkse surveys 
uit. Daarbij worden regelmatig allerge-
nen aangetoond die niet op het etiket 
worden genoemd. Fabrikanten worden 
hiervoor niet of nauwelijks beboet, onder 
andere vanwege de betrouwbaarheid en 
gevoeligheid van de analysemethoden en 
het ontbreken van drempelwaarden. Ook 
is de herkomst van de gevonden allerge-
nen vaak onduidelijk en omdat kruisbe-
smetting niet wettelijk geregeld is, is de 
juridische basis zwak. Wel benadrukte 
Yvonne Huigen, programmamanager 
levensmiddelen bij de VWA dat waar-
schuwende etikettering (‘may-contain’) 
niet in de plaats mag komen van het 
nemen van voorzorgsmaatregelen. 
Jaarlijks controleert de VWA bij 800 
bedrijven de etikettering aan de hand 
van de receptuur. In circa vijf procent van 

de gevallen wordt een waarschuwing of 
boete uitgedeeld.

Terughoudend
Geert de Rooij (FNLI) pleitte voor het 
nemen van maatregelen om kruisbe-
smetting te voorkomen en alleen bij een 
reëel risico een waarschuwing te plaat-
sen. In de ‘may-contain’ handleiding 
die de FNLI als aanvulling op het VWA-
infoblad 83 heeft opgesteld, wordt in dat 
geval de aanduiding ‘kan sporen van … 
bevatten’ aanbevolen. 
Wat een reëel risico is, blijft een lastige 
inschatting. Bovendien gaf hij aan dat 
FNLI geen enkel drempelwaarden-
systeem zal adviseren zolang een wet-
telijke basis ontbreekt. Dat weerhoudt 
bedrijven zoals Unilever en Friesland-
Campina er overigens niet van om eigen 
drempelwaarden vast te stellen en te 
gebruiken. 
QSHE-manager Cor van den Boogaard en 
corporate food safety manager Jan van 
Noord gaven een praktisch inkijkje in de 
manier waarop FrieslandCampina res-
pectievelijk Unilever omgaat met aller-
genenbeheer. FrieslandCampina heeft 
te maken met een wereldwijde productie 
en afzet van hun producten. Afwijkende 
of zelfs ontbrekende wetgeving in diverse 
landen wordt ondervangen met de eigen 
corporate allergenen policy waarin gede-
tailleerde maatregelen zijn beschreven. 

Pindakaas
Unilever Sourcing Unit Nassaukade in 
Rotterdam, waar al sinds 1891 uitslui-
tend margarine wordt geproduceerd, 
huisvest sinds 2008 ook de productie 
van pindakaas. Door zonering en strikte 
scheiding wordt kruisbesmetting voorko-

men. Er is slechts één in- en uitgang van 
de pindakaasafdeling waarbij men zich 
moet omkleden. Met behulp van kleur-
coderingen worden zones, kleding en 
hulpmiddelen als afvalcontainers duide-
lijk gemerkt. Door analyses van product, 
omgeving, interne audits én een sanctie-
beleid handhaaft men deze scheiding. Als 
interne drempelwaarde hanteert Unilever 
1 mg pinda-eiwit per portie product.

Transporteurs
Niet alleen productiebedrijven beste-
den aandacht aan het voorkomen van 
kruisbesmetting. Uit het betoog van 
QA-manager Gerard Esser (H&S Group) 
bleek dat ook logistieke dienstverleners 
een belangrijke rol spelen. H&S Group 
heeft allergenenbeheer onderdeel 
gemaakt van de totale bedrijfsvoering. 
Allergeneninformatie van de getrans-
porteerde goederen is vastgelegd in het 
ERP-systeem. Op basis hiervan kan de 
juiste reiniging gekozen worden; een 
stoomreiniging en een extra naspoelstap. 
Daarbij hoort een programma van onder-
zoek op verschillende allergenen. In het 
certificatieschema AllergenRemoval voor 
cleaning stations zijn bemonsteringsfre-
quenties en – overigens zeer lage – drem-
pelwaarden voor een aantal allergenen 
vastgelegd. 

Congresverslag

Marjan van Ravenhorst
Ir. M. van Ravenhorst, Allergenen Consultancy, www.aller-

genenconsultancy.nl

Indeling Unilever Sourcing Unit Nassaukade Rotterdam met daarin een strikte scheiding tus-
sen de margarine- en pindakaasproductie.
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De NVV-bijeenkomst ‘Allergenen – Waar zijn de 
grenzen?’ is mede mogelijk gemaakt door:
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