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Voedselveiligheid & Kwaliteit

Risicomanagement van allergenen is 
onder andere gericht op het voorkomen 
van kruiscontaminatie. Desondanks 
komt deze met regelmaat voor waardoor 
fabrikanten zich voor de vraag gesteld 
zien: hoe met dergelijke kruiscontamina-
tie van een product om te gaan? Voor het 
beantwoorden van deze vraag kan een 
bedrijf een kwantitatieve strategie ont-
wikkelen waarin het aangeeft welk risico 
het accepteert, en daarvan afgeleid, wel-
ke hoeveelheid kruiscontaminatie het 
accepteert. Deze strategie zou weten-
schappelijk onderbouwd moeten zijn. 

Dat kan nu onder meer met behulp van 
een door het Australische Allergen 
Bureau ontwikkelde methode: VITAL. 
Daarmee kunnen bedrijven productspe-
cifieke actielimieten afleiden voor het al 
dan niet vermelden van de mogelijke 
aanwezigheid van voedselallergenen op 
het etiket. 

Onderbouwing aangescherpt
TNO heeft vorig jaar samen met onder 
andere het Amerikaanse ‘Food Allergy 
Research and Resources Program’  
(FARRP) de wetenschappelijke onder-
bouwing van Vital aangescherpt. Daarbij 
is het model van TNO om risico’s van 
voedselallergenen te kunnen berekenen, 
gebruikt en is de unieke database over 
gevoeligheden van voedselallergische 
patiënten gecombineerd met de gege-
vens van het FARRP. Op basis daarvan is 
een lijst van drempelwaarden (‘reference 
doses’) voor allergenen afgeleid waarbo-
ven een onbedoelde inname een te hoog 
risico op een gezondheidseffect oplevert. 
Het Allergen Bureau heeft deze weten-
schappelijke onderbouwing gebruikt 
voor Vital 2.0. 

Belangrijke aanpassing
Belangrijke aanpassing ten opzichte van 
de eerdere versie is de productspecifieke 
aanpak bij het vertalen van de drempel-
waarden naar toelaatbare concentraties 
van het onbedoeld aanwezige allergeen 
in het product (actielimieten). Komt de 
kruiscontaminatie boven de actielimiet 
dan wordt geadviseerd dat de fabrikant 
‘may contain’ op zijn verpakking zet.
De gekozen portiegrootte beïnvloedt de 
hoogte van de berekende actielimieten. 
Fabrikanten zijn vrij om zelf te bepalen 

welke portiegrootte zij in hun berekenin-
gen aanhouden. Dat kan bijvoorbeeld de 
door hen aanbevolen portiegrootte zijn, 
maar ook uit andere bronnen zijn gege-
vens te kiezen, zoals de uit de voedsel-
consumptiepeiling verkregen gemiddel-
de inname per eetmoment, de P95 of 
zelfs (zeer) extreme innames. 

Grote gevolgen?
De keuze van portiegrootte heeft dus 
invloed op de berekende actielimiet en 
daarmee consequenties voor labelen bij 
een geconstateerde contaminatie met 
allergenen. Indien voor een hoge con-
sumptie wordt gekozen, zal de fabrikant 

– in vergelijking met een lagere con-
sumptie – meer producten moeten voor-
zien van de waarschuwing may-contain. 
De fabrikant moet dus een weloverwogen 
beslissing nemen omdat hij met zijn keu-
ze voor portiegrootte ook een zeker risico 
voor de volksgezondheid accepteert. 

Workshop TNO/VMT
Om fabrikanten inzicht te geven in de 
effecten van portiegrootte organiseren 
VMT, de Nieuwsbrief VoedselVeiligheid 
en TNO op 11 oktober een workshop over 
Vital 2.0. Daarbij zal zowel worden geke-
ken naar het vermelden van ‘may con-
tain’ op hun verpakking als naar de 
gezondheidseffecten bij allergische con-
sumenten. Ook maatregelen die fabri-
kanten kunnen nemen om kruisbesmet-
ting in hun productieproces te minimali-
seren, worden besproken. Voor meer 
informatie: www.vmt.nl.

De komst van Vital 2.0 biedt bedrijven de mogelijkheid om op 

een gestructureerde en wetenschappelijke onderbouwde manier 

met kruiscontaminatie van allergenen om te gaan. Bij de 

implementatie daarvan is de centrale vraag: met welke 

portiegrootte kan een bedrijf het beste rekenen?

Onderbouw ‘may contain’ 
op etiket 

‘Fabrikanten zijn vrij om te 
bepalen welke portiegrootte  
zij aanhouden’
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Waarschuwing op etiket: kan sporen van ei en 
lupine bevatten en kan sporen van melk 
bevatten.


