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Volgens richtlijn 2003/89/EC (en aanvul-
lingen daarop) moeten fabrikanten het 
gebruik van 14 allergene ingrediënten 
of ingrediënten afkomstig van allergene 
grondstoffen vermelden op het etiket. 
Maar allergenen kunnen ook per onge-
luk in een voedingsproduct terecht 
komen. Bijvoorbeeld door vermenging 
van grondstoffen of kruiscontaminatie 
in de fabriek. Voor het vermelden van 
dergelijke besmettingen bestaan geen 
richtlijnen. Bedrijven gaan daar dan 
ook verschillend mee om, variërend van 
geen enkele informatievoorziening op 
de verpakking tot het geven van aller-
lei waarschuwingen bij het geringste 
(theoretische) risico (may contain label-
ling). 
De al dan niet aanwezige waarschuwing 
voor een risico correleert daardoor nau-
welijks of niet meer met het daadwerke-
lijke risico dat de consument loopt. De 

voedselallergische consument laat daar-
door producten onnodig links liggen of 
negeert – zeker bij een gebrekkige keu-
zevrijheid – waarschuwingen, waardoor 
zijn gezondheid gevaar loopt. 

Risico’s kwantificeren
TNO heeft een methode ontwikkeld 
(een probabilistische risicobeoordeling) 
waarmee de risico’s van allergenen kun-
nen worden gekwantificeerd. Uitgaande 
van een bepaalde hoeveelheid allergeen 
kan daarmee worden berekend hoeveel 
consumenten daarop allergisch zullen 
reageren. Andersom kan met behulp van 
deze methode worden berekend wat de 
maximale concentratie van een allergeen 
in een product mag zijn als een fabrikant 
of wetgever een grens stelt aan het risico 
dat hij zou willen accepteren. 
De risicobeoordelingmethode is inmid-
dels wereldwijd erkend als de beste 

aanpak voor risicobeoordeling van aller-
genen voor risicomanagement-doel-
stellingen. Het wachten was echter nog 
op voldoende gegevens over de gevoe-
ligheid van personen voor de diverse 
allergenen, de zogenaamde klinische 
drempelwaarden.

Nice
Tijdens een groot internationaal congres 
eind oktober vorig jaar in Nice (Fr) is 
door de aanwezigen op een rijtje gezet 
hoe ver de wetenschap internationaal 
is met het verkrijgen van de benodigde 
gegevens om de actiegrenzen vast te 
stellen.
TNO heeft op dit congres een overzicht 
gegeven van klinische drempelwaarden 
uit de wetenschappelijke literatuur en 
uit enkele klinische centra (zie figuur 1). 
TNO heeft hierbij intensief samenge-
werkt met het UMC Utrecht, het UMC 
Groningen en het Jeroen Bosch Zieken-
huis in Den Bosch. 
Na diverse discussies is in Nice gecon-
cludeerd dat er voor veel allergenen vol-
doende informatie is om over te gaan op 
het afleiden en vaststellen van actiegren-
zen voor ‘may contain labelling’. Daarbij 
lijken de onzekerheden in de risicobeoor-
deling van allergenen veel kleiner dan die 
bij de risicobeoordeling en normstelling 
van chemische stoffen, zo was de mening 
van de deelnemers. Bij chemische stoffen 
moeten namelijk dierproefgegevens wor-
den geëxtrapoleerd naar de mens.

Een à twee jaar 
Op verschillende continenten wordt 
gewerkt aan (betere) richtlijnen voor 
‘may contain labelling’. Als de verschil-
lende stakeholders de wil hebben, 
moeten zij binnen een à twee jaar breed 
gedragen actiegrenzen voor ‘may contain 
labelling’ kunnen bereiken. Op het VMT 
Food Event wordt daarop nader inge-
gaan.

Diverse onderzoekers zijn druk bezig richtlijnen op te stellen 

voor ‘may contain labelling’. Tijdens het VMT Food Event op 

22 maart zal in sessie 3.1 ‘Drempelwaarden voor allergenen’ 

hiervan een actueel en uitvoerig overzicht worden gegeven. 

Alvast een voorproefje.

Richtlijnen voor  
‘May contain’ stap dichterbij 

Geert Houben en Marty Blom
Dr. G.F. Houben, Business Line Manager Food Safety en M. 

Blom, coördinator Voedselallergieprogramma, TNO Zeist, 

088-8661710, geert.houben@tno.nl
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Figuur 1. Aantallen beschikbare drempelwaarden per allergeen voor volwassenen en kin-
deren. Voor sommige noten (amandel, macadamia, pecannoot, paranoot, pistachenoten), 
sesam, schaal- en schelpdieren zijn geen resultaten gevonden. Van links naar rechts: pinda, 
melk, hazelnoot, ei, soja, tarwe, mosterd, cashew, vis, lupine, selderij, andere noten  
(bron: TNO).
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