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Functionaliteit en productkwaliteit

“Wereldwijd lijdt 1 tot 2% van de volwas-
senen en 3 tot 7% van de kinderen aan de
klassieke vorm van voedselallergie: een
IgE-antilichaamgereguleerde reactie op
een voedingsmiddel. De voornaamste
boosdoeners zijn koemelk, eiwit, pinda,
vis, schaal- en schelpdieren en noten. On-

geveer een 0,5% van de bevolking lijdt
aan coeliakie, een niet-IgE-gereguleerde
allergie, veroorzaakt door de aanwezig-
heid van gluteneiwitten in granen als tar-
we, rogge en gerst”, vertelt André Pen-
ninks, product manager Experimentele
Immunologie bij TNO Kwaliteit van Leven.
De toename van het aantal gevallen van
voedselallergie is niet in cijfers uit te druk-
ken, omdat getallen van jaren terug ont-
breken. “Er zijn wel gegevens beschikbaar
over allergische aandoeningen als astma
en die laten een stijging zien. Deskundi-
gen gaan uit van een vergelijkbare toena-
me bij voedselallergie”, zegt Leon Knip-
pels, eveneens productmanager Experi-
mentele Immunologie bij TNO.

‘May contain’
De meeste allergische reacties worden
veroorzaakt door de consumptie van on-
verwachte, en daardoor niet op de ver-
pakking vermelde allergenen in voe-
dingsmiddelen. Volgens nieuwe EU-re-
gelgeving (2003/89/EG), voorzien van een
lijst met 12 potentiële allergene produc-
ten, moeten alle voorverpakte voedings-
middelen waarin op receptuur een van
deze allergenen of afgeleide producten

voorkomen, worden geëtiketteerd. “Dat
voorkomt niet dat voor, tijdens of na het
productieproces contaminatie kan optre-
den. Om zich te beschermen tegen klach-
ten of claims, zetten veel fabrikanten
daarom de uitdrukking ‘may contain’ op
de verpakking, zelfs als de kans op conta-
minatie heel klein is. Mensen met voed-
selallergie zouden volgens dergelijke
labels bijna geen voedingsmiddel meer
kunnen eten”, benadrukt Penninks. 

Industrie moet investeren in onderzoek

Voeding biedt kansen b

Leon Knippels (l.) en André Penninks van TNO verwachten dat het op korte termijn mogelijk is voedingsmiddelen te ontwikkelen die allergie
voorkomen of verminderen. 
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Het aantal mensen met voedselallergie groeit. De industrie

vreest een toename in het aantal klachten van consumenten en

wapent zich met ingrediëntendeclaraties op de verpakking.

Functional foods bieden een beter alternatief tegen het allergie-

probleem, mits de industrie investeert in onderzoek.

Mensen met voedselallergie kunnen
volgens de labels bijna niets meer

eten
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De European Food Safety Authority
(EFSA) verzamelt op dit moment gege-
vens die dienen als uitgangspunt voor
risicobeoordeling en daarmee voor een
betere etikettering en een scherper voed-
selveiligheidsbeleid. Penninks: “Een nul-
risico is niet realistisch, maar de overheid
kan wel vaststellen welke risico’s accep-
tabel zijn en welke niet. Mogen bijvoor-
beeld vijfhonderd op een miljoen consu-
menten milde allergische reacties krijgen
na het eten van een voedingsmiddel? En
hoeveel van een allergeen eiwit mag er
dan in zo’n voedingsmiddel zitten?” Vol-
gens Knippels is een goede risicobeoorde-
ling voorlopig niet haalbaar: “Er zijn veel
allergieën en minstens zoveel allergenen
die in kaart gebracht moeten worden.”

Productontwikkeling
De TNO-mannen zien op de korte termijn
meer in de ontwikkeling van voedings-
middelen die allergische reacties voorko-
men dan wel verminderen. Mede daarom
richtte TNO in 2002 samen met de Uni-
versiteit Utrecht het Kenniscentrum
Voedselallergie op, dat moet leiden tot
concrete productontwikkeling.

Harry Wichers, sinds afgelopen oktober
hoogleraar immuunmodulatie door
voedsel aan Wageningen Universiteit en
Eric Claassen, Immunoloog en hoogle-
raar Business Management and Entrepre-
neurship in Health and Life Sciences aan
de Vrije Universiteit zijn dezelfde mening
toegedaan. Claassen: “Je kunt via voe-

dingsmiddelen de productie van cytoki-
nen door het afweersysteem beïnvloeden
of er voor zorgen dat het afweersysteem
een allergeen minder snel te lijf gaat. Dit
noemen we ook wel tolerantie-inductie.
Ook is het mogelijk allergene eiwitten of
de hierbij betrokken genen in een voe-
dingsmiddel uit te schakelen.”

Probiotica
Probiotica (zie ook het omslagartikel)
zijn voedingsmiddelen die waarschijnlijk
de cytokine-productie stimuleren. “Daar-
mee stimuleren zij onder meer de pro-
ductie van specifieke regulatoire T-cellen
en zogenaamde ‘natural killer’-cellen van
het afweersysteem. Ook stimuleren ze de
expressie van genen die er voor zorgen
dat het afweersysteem zich ontwikkelt”,
vertelt Claassen. “Probiotica blijken vol-
gens recente klinische studies bovendien
staat om de cytokinenbalans in ons li-
chaam te herstellen. Daardoor blijven de
IgE-niveaus hetzelfde, maar verminderen
bij vijftig procent van de behandelde pa-
tiënten allergische klachten als astma en
dermatitis dramatisch.” 
Tolerantie-inductie met behulp van (de-
len van) allergene eiwitten is een van de
onderwerpen in het TNO-onderzoek.
“Waar het om draait is de balans tussen
Th1- en Th2-cellen van het immuunsys-
teem te behouden. Die balans raakt ver-
stoord bij het ontstaan van allergie of
auto-immuunziekten”, vertelt Knippels.
Het onderzoek staat nog in de kinder-
schoenen en resultaten worden pas later
bekend.
TNO houdt zich ook bezig met de karak-
terisatie, isolatie en modificatie van aller-
genen in voedsel. “Met ons in vitro-
maagdarmmodel TIM onderzoeken we
bijvoorbeeld het gedrag van allergene
eiwitten in het maagdarmkanaal, zoals
de stabiliteit tijdens vertering, de absorp-
tie en de interactie met andere ingredi-

ënten in een product. Weten we hierover
meer, dan kunnen we ze gericht techno-
logisch beïnvloeden”, illustreert Pen-
ninks.
Daarnaast bepaalt TNO samen met het
Universiteit Medisch Centrum Utrecht
bezig met de bepaling van drempelwaar-
den voor challenge reacties, die een be-
langrijke rol kunnen gaan spelen bij risi-
cobeoordeling. Deze drempelwaarde
staat voor de hoeveelheid allergeen eiwit
die een allergische reactie veroorzaakt en
kan erg laag zijn. “Mensen met pinda-
allergie kunnen al reageren bij de con-
sumptie van honderd microgram pinda-
eiwit, amper een vijftienhonderdste pin-
da”, illustreert Knippels.

Immunofoods
Binnen Wageningen UR, waar in 2002
het Allergie Consortium werd opgericht,
wordt een omvangrijk onderzoekspro-
gramma op poten gezet naar de ontwik-
keling van ‘immunofoods’: voedingsmid-
delen die het afweersysteem versterken

en die allergie en auto-immuunziekten
als Multiple Sclerose en de Ziekte van
Crohn tegengaan. “We richten ons bij-
voorbeeld op bètaglucanen en immun-
omodulating proteins (FIP’s), stoffen
aanwezig in paddestoelen. Net als probi-
otica lijken deze componenten in te grij-
pen op het evenwicht tussen Th1- en Th2-
cellen van het immuunsysteem. Ook on-
derzoeken we hoe het komt dat van de
mensen met allergie voor berkenpollen –
vijf tot tien procent van de bevolking –
meer dan de helft een allergie ontwikkelt
voor sommige groenten en fruit. We we-

n bij allergie
Meer voedselallergie?
Verklaringen voor de toename: 
– Verbeterde diagnose
– Frequenter dokterbezoek
– Contaminatie milieu 
– Veranderde voedingsgewoon-

ten (onbekende of meer eiwit-
ten)

– Genetische aanleg
– Door toegenomen hygiëne

wordt ons afweersysteem
onvoldoende aangezet zijn
afweermechanismen te ont-
wikkelen. Deze verklaring
staat nog ter discussie. 

Het Wageningse immunologische onderzoek richt zich onder meer op de ontwikkeling van
nieuwe gewassen, processen en ketenbeheer. 

Foto: W
ageningen U

R

Allergeen APC ThO-cel IgE Mestcel

Histamine

Immuunmodulatie Technologie: Anti-histaminica
Nieuwe gewassen
Processing
Ketenbeheer

Th2-respons

Je kunt niet zomaar allergene eiwitten
uitschakelen
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ten al dat het allergene eiwit van berken-
pollen lijkt op een eiwit in bijvoorbeeld
appels, maar willen uitzoeken hoe ie-
mand precies kan doorschieten van een
ademhalings- naar een voedselallergie”,
vertelt Wichers. 
“Daarnaast onderzoeken we mogelijkhe-
den om de effecten van voedingsmidde-
len technologisch te beïnvloeden, zoals
het inactiveren van allergene eiwitten.
Dat kan door verhitting, behandeling met
enzymen of genetische modificatie. Aller-
gische mensen reageren bijvoorbeeld
minder heftig op appels die, dankzij het
enzym polyfenoloxydase, bruin zijn ge-
worden dan op verse appels. Wij onder-
zoeken hoe we dit gegeven kunnen toe-
passen in productontwikkeling.”

Allergeenvrije appel
Een mooi voorbeeld is de allergeenvrije
appel, recent ontwikkeld door het Wage-
ningse instituut Plant Research Interna-
tional (PRI). “Via genetische manipulatie
is het allergieveroorzakende eiwit uit de
appel verwijderd. De appel wijkt qua
smaak en structuur niet af van de uit-
gangsvariant. PRI bereidt nu voedselpro-
vocatietesten voor waaruit moet blijken
of mensen minder heftige allergische
reacties vertonen op de appel”, vertelt
Wichers.
Volledig allergeenvrije voedingsmiddelen
zijn wat Wichers betreft een illusie. “Als
je producten waaruit bepaalde allerge-
nen zijn verwijderd op de markt brengt,
worden mensen wel weer allergisch voor
andere stoffen in dat product.” Knippels
is het met hem eens: “Bij de appel hoef-
de er slechts een eiwit uitgeschakeld te
worden, maar bij bijvoorbeeld pinda-
allergie zijn wel acht eiwitten betrokken.
Die kun je niet zomaar uitschakelen, om-
dat je daarmee onbedoeld andere pro-

ducteigenschappen, bijvoorbeeld smaak
of textuur, verandert.”
Penninks: “Je kunt wel streven naar risi-
coverlaging. Voor bijvoorbeeld pinda´s
weten we wat het belangrijkste allergeen
is. Als je het gen voor dit eiwit uitscha-
kelt, maak je het leven voor vijftig pro-
cent van de mensen met pinda-allergie al
gemakkelijker.”
Wichers verwacht dat er op een termijn
van vijf tot tien jaar zoveel kennis is over
de structuur van allergene eiwitten dat
het mogelijk is om gewassen te telen
waarop mensen minder allergisch reage-
ren. “Ook denk ik dat we steeds meer
stoffen vinden die allergische reacties
onderdrukken en die te verwerken zijn in
voedingsmiddelen.”

Onwetendheid
Wat bedrijven op de korte termijn te
doen staat, is hun ingrediënten zo duide-

lijk mogelijk etiketteren om contaminatie
voor, tijdens en na het productieproces
zo veel mogelijk te voorkomen. Wichers:
“Dat begint al bij simpele dingen, zoals
het uitvoeren van kwaliteitscontrole, het
stellen van eisen aan leveranciers, het
scheiden van productielijnen en het veilig
bewaren van allergene ingrediënten.
Penninks: “Grote organisaties zijn zich
hiervan wel bewust, maar bij kleinere
voedingsmiddelenfabrikanten en lever-
anciers van verpakkingen heerst nog

vaak onwetendheid.”
Last but not least benadrukken de vier
allergiedeskundigen het belang van on-
derzoek naar voedselallergie. Met de
komst van novel protein foods op de
markt, neemt de allergieproblematiek de
komende jaren naar verwachting verder
toe. Tegelijkertijd komen overheden met
striktere regels voor etikettering en voed-
selveiligheid. Alleen met voldoende ken-
nis over allergie kan het bedrijfsleven de-
ze potentiële bedreigingen omzetten in
kansen. Claassen: “Er zijn al veel gege-
vens verzameld over het ontstaan van
allergie. Om die gegevens verder te on-
derbouwen, zijn alleen nog klinische tri-
als nodig. Helaas is het moeilijk geld los
te krijgen bij de voedingsmiddelenin-
dustrie, waardoor allergieonderzoek in
Nederland vooralsnog een academische
exercitie blijft. Voedingsmiddelenbedrij-
ven laten zo veel mogelijkheden liggen.”

Lisette de Jong

Eiwitten zijn de boosdoener in het
allergieverhaal. Als de cellen van ons
afweersysteem, waarvan 60 tot 70%
zich bevindt in het maagdarmkanaal,
in aanraking komen met een voe-
dingseiwit, ontwikkelt zich bij veel
mensen een respons die leidt tot tole-
rantie voor dat eiwit. Bij sommige
mensen reageert het afweersysteem
echter door IgE-antilichamen te pro-
duceren tegen het eiwit. Volgens on-
derzoekers raakt hierbij het even-
wicht tussen de Th1- en Th2-cellen van
het immuunsysteem verstoord: aller-
gie is geassocieerd met een overmaat
aan Th2-cellen, bij auto-immuunziek-
ten als Multiple Sclerose (MS), psoria-

sis en de Ziekte van Crohn slaat de
balans door richting Th-1 cellen. De
Th2-overactiviteit leidt tot de vorming
van IgE-antilichamen die binden aan
mestcellen (sensibilisatieproces). De
persoon in kwestie merkt hier niets
van. Bij een volgend contact bindt het
eiwit aan de IgE-antilichamen op de
mestcellen en komen stoffen als his-
tamine vrij. Dat leidt tot symptomen
als jeuk in de mond, zwellingen in de
keel, eczeem en diarree. In het ergste
geval treedt een anafylactische shock
op, gekenmerkt door een sterk dalen-
de bloeddruk, ademhalingsproblemen
en hartfalen. 

Eiwitten als boosdoener 

Het is moeilijk geld los te krijgen 
van de industrie

TNO houdt zich bezig met de karakterisering, isolatie en modificatie van allergenen in voedsel.


