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Vital 2.0

Enthousiast begonnen de circa 50 deelne-

mers op 11 oktober aan de workshop Vital 

2.0 die de Nieuwsbrief VoedselVeiligheid 

en TNO organiseerden. Zij kregen als 

opdracht om de actiegrenzen te berekenen 

voor zeven producten, waaronder chips, 

koekjes en een maaltijdsaus. De producten 

en de hoogte van de kruiscontaminaties 

had TNO zo gekozen dat elk voorbeeld de 

deelnemers nieuwe gezichtspunten ople-

verde. Doel van toepassing van Vital 2.0 is 

om alleen een ‘may contain’-waarschu-

wing te hanteren als allergeenconcentra-

ties boven een middels Vital 2.0 vast te 

stellen actiegrens uit kunnen komen.

Wetenschap en acceptatie
De actiegrens wordt volgens de weten-

schappelijk onderbouwde Vital 2.0- 

methode berekend aan de hand van de 

referentiedosering (hoeveel allergeen 

iemand tijdens een eetmoment maximaal 

binnen mag krijgen) en de referentiehoe-

veelheid (portiegrootte: hoeveel men eet 

de gekozen portiegrootte 
beïnvloedt sterk de met behulp 
van de Vital 2.0-methode bere-
kende actiegrenzen voor 11 
allergenen en daarmee de 
keuze om ‘may contain’ op de 
verpakking te vermelden. Vast-
stellen van de juiste portie-
groottes per product(groep) 
leidt tot eenduidige communi-
catie richting consument.

dilemma op: zet je op een klein zakje 

chips geen waarschuwing, en op een grote 

verpakking wel? De aanwezigen wezen 

deze werkwijze unaniem van de hand, 

omdat dit verwarrend is voor de consu-

ment. Deze zou bijvoorbeeld kunnen den-

ken dat de kleine zakjes veilig zijn en er 

daarvan dus meerdere achter elkaar kun-

nen consumeren. Beter vond men het om 

voor een product één lijn te trekken, onge-

acht de verpakkingsgrootte. 

van een levensmiddel). 

Een Expert Group van ILSI Europe heeft 

Vital 2.0 gevalideerd. De resultaten zijn in 

september 2012 besproken op een interna-

tionale stakeholdermeeting. Daar is beslo-

ten dat de set van voorgestelde referentie-

doses een goede basis vormt voor ‘may 

contain’ labeling. Van een beperkt aantal 

allergenen, zoals walnoot, is nog te weinig 

informatie over effecten op de consument. 

Vanuit het buitenland, FDA (VS) en de FSA 

(GB) is hiervoor veel belangstelling. Food 

Drink Europe overweegt om kwantitatieve 

gegevens over te nemen in hun ‘Guidance 

Document’.

Welke portiegrootte kiezen
Alle workshopgroepen liepen aan tegen de 

vraag met welke portiegrootte zij het beste 

konden rekenen. In de nabespreking bleek 

dat groepen zeer diverse keuzes hadden 

gemaakt. De ene groep werkte met een 

‘worst case’ hoeveelheid (extreme inna-

me), de andere groep keek naar gemiddel-

de consumptie uit de voedselconsumptie-

peiling. Voor een product als chips dat een 

‘dooreetartikel’ is, werkte dit zeer illustra-

tief. De gekozen portiegrootte varieerde 

tussen de 30 en 200 gram. De met deze 

portiegrootte berekende actiegrenzen ver-

schilden daardoor navenant. In het reken-

voorbeeld zou deze bij een contaminatie 

met 6 ppm pinda-eiwit voor een portie-

grootte van 30 gram chips niet leiden tot 

het vermelden van ‘kan sporen van noten 

bevatten’, maar voor een portiegrootte van 

200 gram chips zou wel een waarschu-

wing opgenomen worden. Dit levert een 

Portiegrootte schept verwarring bij ‘may contain’
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Aanbevolen portiegrootte
De vraag is dus met welke portiegrootte 

fabrikanten het beste kunnen rekenen: de 

door hen aanbevolen portiegrootte, de 

gemiddelde portie die daadwerkelijk 

wordt geconsumeerd volgens de Voedsel-

consumptiepeiling, het 95e percentiel 

(p95) of zelfs met extreme innames? Het 

advies van internationale wetenschappers 

is volgens Geert Houben van TNO “om 

bijvoorbeeld de gemiddelde en de p95-

consumptie te gebruiken in de berekenin-

gen en te kijken of dit tot dezelfde con-

clusie leidt. In elk geval dient er altijd te 

worden uitgegaan van de consumptie per 

eetmoment en niet per dag. De aanbevo-

len portiegroottes uit voedingskundige 

databanken zijn minder geschikt.”

Levendig debat
In een levendig debat onder leiding van 

dagvoorzitter Simone Hertzberger (hoofd-

redacteur van de Nieuwsbrief VoedselVei-

ligheid) kwam de vraag op wat er van pro-

ducenten van ingrediënten wordt ver-

wacht. De actiegrenzen hebben namelijk 

betrekking op eindproducten. “Leveran-

ciers moeten de te verwachten maximale 

concentratie van allergenen in een ingre-

diënt aan hun afnemer communiceren”, 

adviseerde Houben. Stefan Ronsmans van 

Coca-Cola benadrukte dat hiervoor goede 

samenwerking met leveranciers nodig is. 

Houben wees de deelnemers erop dat Vital 

2.0 uitgaat van incidentele contaminaties. 

Vital is immers de afkorting van Voluntary 

Incidental Trace Allergen Labeling. “Als je 

structureel kruiscontaminaties in je pro-

duct hebt, dan deugt je HACCP-systeem 

niet en moet je aan de bak”, aldus Hou-

ben. Juist vanwege het incidentele karakter 

van de kruisbesmetting hoeft de producent 

volgens de TNO’er bij het berekenen van 

zijn actiegrens geen rekening te houden 

met stapeleffecten van allergenen die de 

consument via andere producten op het-

zelfde eetmoment eet.

Preventie
In presentaties van Stefan Ronsmans 

(Coca-Cola) en Angèle van den Heuvel 

(H.J. Heinz) werd duidelijk dat preventie 

van allergenen in een product het beste 

vertrekpunt is. “Door allergenen uit de 

receptuur te halen of in nieuwe producten 

of op de productielocatie, niet te introdu-

ceren, voorkom je dat allergenen ‘meerei-

zen door de supply chain’”, aldus Rons-

mans. Beide producenten hebben als 

beleid om onnodige ‘may contain’ labeling 

zoveel mogelijk te voorkomen. Eenduidig 

zijn naar de consument staat bij Heinz 

voorop. “Als een product in drie fabrieken 

kan worden gemaakt met elk verschillende 

allergenenrisico’s, dan kiezen we ervoor 

dezelfde allergenen te declareren, anders 

snapt de consument het niet meer”, aldus 

Van den Heuvel. 

Certificatieschema
Dutch Spices greep de gelegenheid aan 

om een nieuw Europees certificatieschema 

met label voor allergenenmanagement vol-

gens Vital 2.0 aan te kondigen. Dit schema 

toetst in welke mate kruiscontaminatie bij 

bedrijven kan voorkomen en is ontwikkeld 

door Dutch Spices in samenwerking met 

Allergenenconsultancy en Service Allergie 

Suisse. Jumbo zou als eerste retailer inte-

resse in het schema hebben getoond. Thé-

dor van der Vleuten van Dutch Spices: “If it 

is not on it, it is not in it; allergenen die niet 

op de verpakking staan, zitten er ook niet 

in”. Belangenorganisaties voor voedselal-

lergische patiënten juichen een dergelijk 

label op de verpakking toe. “Mits de bood-

schap helder en simpel wordt gebracht”, 

aldus Erna Botjes van de Stichting Voedsel-

allergie. Door de aanwezige producenten 

werd de lancering met gemengde gevoe-

lens ontvangen. Bedrijven zonder dit label 

op hun producten zouden mogelijk in een 

negatief daglicht worden gezet. In de zaal 

ontstond verwarring over de tegenstrijdig-

heid van ‘allergenenvrij’ en ‘volgens Vital 

2.0’. Een product kan namelijk wel vol-

doen aan de Vital 2.0-normen en toch 

allergenen in lage hoeveelheden bevatten. 

Navraag bij Dutch Spices leerde dat de 

term allergenenvrij betrekking heeft op de 

bedrijfsslogan en niet op het consumenten-

label behorende bij het certificatieschema. 

‘ Bij structurele        
kruisbesmettingen   
deugt je HACCP niet’ 

onder leiding van 

hoofdredacteur 

nieuwsbrief 

VoedselVeiligheid 

simone hertzberger 

ontspon zich een 

levendig debat.
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