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Voedselveiligheid

Op dit moment lijdt een kwart van de
bevolking in de moderne westerse wereld
aan een of andere vorm van allergie. Dit
varieert van allergie voor planten of
(huis)dieren tot allergie voor gluten of
koemelk of voor stuifmeel of nog weer
iets anders. De laatste decennia is het
aantal patiënten en de ernst van allergie
sterk toegenomen: in Nederland is het
aantal bijna verdubbeld. Recentelijk
werd in de televisienieuwsrubriek Net-
werk gemeld dat over tien jaar de helft
van de kinderen last zal hebben van aller-
gische aandoeningen.
Allergie is niet alleen buitengewoon hin-
derlijk, het brengt ook nog eens hoge
maatschappelijke kosten met zich mee.
Alleen al voor Nederland komt een ruwe
schatting uit op een kostenpost van circa
¤ 2 mrd per jaar en voor de huidige EU
gaat het om een bedrag van circa ¤ 40
mrd per jaar. De aanstaande uitbreiding
met tien nieuwe lidstaten zal de proble-
matiek naar verwachting evenredig doen
groeien.

Levenslang
Allergieën openbaren zich vaak op jonge
leeftijd, waarna de patiënt er levenslang
last van kan hebben. Hierbij kunnen ver-
anderingen in het ziektepatroon optre-
den en kan de ernst van de overlast toe-
nemen. Ongeveer 10% van de bevolking

van Noordwest-Europa lijdt aan hooi-
koorts. Bij 50 tot 70% van de patiënten
die lijden aan ademhalingsallergieën
blijken zich allergieën ontwikkelen voor
vers fruit en verse groenten.
Op dit moment gaat de meeste aandacht
uit naar de medische behandeling, maar
het besef groeit dat preventie veel meer
aandacht verdient. Deze insteek werd
verwoord door prof. dr. ir. Huub Savel-
koul, hoogleraar Celbiologie en Immuno-
logie aan Wageningen Universiteit en lid
van het bestuur van het Allergie Consorti-
um Wageningen (ACW). Op de interna-
tionale conferentie stonden, naast het
vaststellen van de state of the art rond
allergiepreventie, zes thema’s centraal:
de voedselproductieketen en nieuw ont-
wikkelde voedingsproducten, de invloed
vanuit de leefomgeving, de menselijke en
maatschappelijke kant, ‘genomics en
proteomics’, en de rol van communicatie.
Circa 30 deskundigen leverden bijdragen
vanuit uiteenlopende invalshoeken. 

Darmflora
Prof. dr. Bengt Björksten van het Karo-
linska-instituut uit Stockholm presen-
teerde resultaten van een onderzoek
waarbij de samenstelling van onze micro-
biële darmflora gecorreleerd leek aan de
toename van voedselallergieën. Daartoe
werden populaties uit Estland en Zweden
met elkaar vergeleken. Zo’n verandering
zou kunnen samenhangen met verande-

ringen in ons voedingspatroon. De darm-
flora past zich daaraan immers aan. Juist
voor de Bifidobacterium-flora worden
consistente verschillen tussen allergische
en niet-allergische kinderen gevonden.

Maatschappelijke impact
In een sessie onder leiding van prof. Lynn
Frewer van WUR werden de maatschap-
pelijke consequenties van allergieën
onder de loep genomen. Met betrekking
tot onze levensstijl vertoont de geografi-
sche verspreiding van allergieën interes-
sante verschillen. Sommige voedselaller-
gieën komen wereldwijd voor (koemelk
en ei), terwijl andere een veel meer regio-
nale spreiding kennen. Omdat we steeds
vaker en sneller reizen en daarmee voed-
sel uitwisselen, valt te verwachten dat
‘regionale’ allergieën in de toekomst ook
een meer globaal voorkomen zullen ver-
tonen (zoals in het geval van kiwi).
De gangbare hypotheses die worden
gebruikt om de toename van allergieën

Geïntegreerde benade
allergieprobl

In onderzoek is geen overgevoeligheid voor
biogene aminen, onder meer in chocolade,
aangetoond.

Wat is de komende jaren de strategie bij het voorkomen of

beheersbaar maken van allergie? Deze vraag stond centraal tij-

dens een internationale conferentie over preventie van allergie

van het Allergie Consortium Wageningen. Conclusie was dat de

onderzoekers en productontwikkelaars over de grenzen van hun

disciplines heen moeten kijken om tot een geïntegreerde bena-

dering van de allergieproblematiek te komen.

Bij Albert Heijn is Special glutenvrij wit-,
bruinbrood en cake van Special Food Impro-
vement verkrijgbaar voor mensen met
glutenintolerantie.

Wortel kan een allergische reactie oproepen
bij doseringen die relatief laag zijn t.o.v. wat
in een maaltijd voorkomt.
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assessment-procedures voor transgene
eiwitten en novel proteins met betrek-
king tot allergeniciteit. Verder presen-
teerde hij een website
(www.allermatch.org) die van dienst kan
zijn bij het voorspellen van de allergenici-
teit van nieuw te ontwikkelen eiwitten.
De website vergelijkt aminozuurvolgor-
des van nieuwe eiwitten met die van
bekende allergene eiwitten en doet op
basis daarvan een voorspelling.
In de aansluitende discussie tenslotte,
die werd gemodereerd door dr. André
Penninks van TNO Voeding te Zeist, werd
uitgebreid stilgestaan bij issues als
drempelwaarden, representatieve steek-
proeven in voedingsmiddelen, product-
veiligheid en mogelijkheden om via
ingrijpen in de voedselketen resultaten te
boeken. De onderzoekers en productont-
wikkelaars zullen over de grenzen van
hun disciplines heen moeten kijken om
tot een geïntegreerde benadering van de
allergieproblematiek te komen.

hoeken die volgens dr. Thomas Hatzold
van Kraft-Foods perspectief bieden. Een
overzicht van de methoden die beschik-
baar zijn, hun specificiteit, gevoeligheid,
effecten van de voedselmatrix op de
bepaling, validatie en de beschikbaar-
heid van goede en constante referentie-
materialen werd gepresenteerd door dr.
Roland Poms van het Joint Research Cen-
trum te Geel, België. Zo zal processing de

conformatie van allergenen veranderen,
en dus de manier waarop deze in immu-
nochemische assays worden gedetec-
teerd. Het is daarom van groot belang

om assays te baseren op allergenen zoals
die aan de consument worden gepresen-
teerd. Dr. Gijs Kleter van RIKILT-WUR
beschouwde aansluitend de safety
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te verklaren, zoals de vaccinatiehypothe-
se en de hygiënehypothese, kunnen niet
alles verklaren: veranderingen in gedrag,
eetpatroon en dergelijke spelen daarom
zeer waarschijnlijk ook een belangrijke
rol (dr. Gideon Lack, St Mary’s hospital,
Londen). Verhoging van het bewustzijn in
iedere maatschappelijke geleding (art-
sen, leerkrachten, ouders, patiënten,
voedselproducenten enzovoort) is van

eminent belang, zo betoogde dr. Erkka
Valovirta van de Europese patiëntenfede-
ratie.

Perspectieven
In de plenaire ochtendsessie gaf prof.
Steinhart van de Universiteit van Ham-
burg een diepgaand overzicht van de
technologische mogelijkheden om tot
beheersing van allergieën te komen. Dit
thema werd door diverse sprekers verder
uitgewerkt in de middagsessie onder
voorzitterschap van auteur dezes. In zijn
inleiding gaf de voorzitter aan dat er op
diverse vlakken perspectieven liggen om
allergie beter te beheersen vanuit een
voedingstechnologisch perspectief:
ketenmanagement, GMP, HACCP zijn
binnen direct bereik liggende benaderin-
gen, door bijvoorbeeld productielijnen zo
effectief mogelijk in te richten vanuit een
optiek van allergiepreventie. De snelle
ontwikkelingen in de ‘life sciences’
gecombineerd met de ontwikkeling van
nieuwe verwerkingstechnologieën bie-
den perspectieven om een significante
bijdrage te leveren voor een belangrijke
en groeiende groep consumenten, door
bijvoorbeeld de ontwikkeling van laagal-
lergene grondstoffen of grondstoffen met
meer ‘processing’-gevoelige allergenen.
Ook het opbouwen van een bewustzijn
op dit gebied binnen het bedrijf, het
scherp definiëren van allergenen (ook in
relatie tot de verscherpte EU-richtlijnen
op dit gebied en in relatie tot zogeheten
allergene kruisreactiviteit), productspeci-
ficaties en -ontwerp, ketencontrole van
grondstofleverancier tot eindverwerker
en procescontrole zijn de diverse invals-

ering van
lematiek noodzakelijk

Harry Wichers
H. Wichers, Agrotechnology and Food Innovations, Wage-

ningen Universiteit en Research Centrum, Wageningen,

0317-475228, harry.wichers@wur.nl.

Allergie Consortium Wageningen
Het Allergie Consortium Wageningen (ACW) is een expertisecentrum van
Wageningen UR dat circa twee jaar geleden werd opgericht. In het ACW werken
alle vijf kenniseenheden van Wageningen UR samen rond het thema ‘Wat zijn
de opties die we kunnen uitwerken om de toenemende allergieproblematiek
een halt toe te roepen, vanuit een perspectief van preventie’. ACW werkt samen
met zeer diverse partners uit het publiekprivate circuit aan op maat toegesne-
den projecten. Juist door haar multidisciplinaire karakter is ACW in staat sterk
innovatieve oplossingsrichtingen te genereren, zoals een benadering waarbij
grondstofkwaliteit, analyse en verwerking met elkaar worden geïntegreerd, of
een benadering waarbij de consumentenattitude ten aanzien van oplossings-
richtingen continu een rol speelt bij de inrichting van het innovatieproces. De
Raad van Bestuur van Wageningen UR heeft het consortium erkend als
expertisecentrum en daarvoor gelden vrijgemaakt.
Informatie:
– www.allergie.wur.nl;
– www.allergymatters.org.

Het leidend trio
van ACW (vlnr:
Harry Wichers
van A&FI, Luud
Gilissen van PRI
en Huub Save-
koul van
Zodiac).


