
Tabel 1   Overzicht van te vermelden stoffen en producten daarvan
(uit 2000/13/EG)
Stof Type reactie

Glutenbevattende granen (tarwe, rogge, gerst, haver, spelt, kamut) Coeliakie (afbraak dunne darm)
Schaaldieren Allergie
Eieren Allergie
Vis Allergie
Aardnoten (hiermee worden pinda’s bedoeld) Allergie
Soja Allergie
Melk (inclusief lactose) Melk: allergie

Lactose: intolerantie
Schaalvruchten (hiermee worden noten bedoeld: amandelen, hazelnoten, Allergie
walnoten, cashewnoten, pecannoten, paranoten, pistachenoten en 
macadamianoten)
Selderij Allergie
Mosterd Allergie
Sesamzaad Allergie
Zwaveldioxide en sulfiet (> 10 mg per kg of liter) Intolerantie (astma)
De 12 stoffen die wettelijk vermeld moeten gaan worden, zijn de stoffen die verantwoordelijk zijn voor de meest voorkomende en vaak ook

ernstigste reacties.

vmt | 24 oktober 2003 | nr 2242

Voedselveiligheid

Allergenenmanagement is een volwaar-
dig onderdeel van het kwaliteitssysteem.
In de Verenigde Staten en Canada wordt
zelfs het merendeel van de recalls uitge-
voerd vanwege ongedeclareerde aanwe-
zigheid van allergenen. De Europese Eti-
ketteringrichtlijn 2000/13/EG wordt bin-
nenkort gewijzigd. Op deze richtlijn is
het Nederlandse Warenwetbesluit ‘Eti-
kettering van levensmiddelen’ geba-
seerd. Als gevolg van deze richtlijn, die
naar verwachting 2005 in werking treedt,
zal elk bedrijf zijn grondstoffen, produc-
tieprocessen en etiketten grondig moe-
ten analyseren. In de praktijk betekent
dit het opzetten van een allergenen-
managementsysteem.

Impact
De impact van de wijziging van de etiket-

Allergenenmanagement:
Een praktische aanpak

Het aantal mensen met een voedselallergie lijkt toe te nemen. Naar schatting

zeven procent heeft er last van. De aandacht voor voedselallergie vanuit retail,

industrie en overheid – in de vorm van wetgeving – groeit. De Europese richtlijn

voor etikettering wordt gewijzigd. De impact van de wijziging is groot.

teringrichtlijn is groot. Het specifiek ver-
melden van 12 stoffen (tabel 1) op het eti-
ket wordt verplicht wanneer een of meer
van deze stoffen in een product aanwezig
zijn. Dit geldt voor ingrediënten maar ook
voor stoffen die volgens de huidige regel-
geving niet als ingrediënt worden
beschouwd, zoals additieven die door
‘carry-over’ of door gebruik als technische
hulpstof in een product aanwezig zijn.
Bovendien moet de naam van de stof
waarvan een ingrediënt afkomstig is, in
begrijpelijke taal op het etiket staan. Wan-
neer bijvoorbeeld weipoeder in een recep-
tuur is verwerkt, zal een tekst als ‘bevat
melk’ op het etiket moeten staan.
De etiketteringplicht geldt voor alle pro-
ducten bereid uit een van deze 12 stoffen.
Dat betekent dat ook een derivaat als glu-
cosestroop (bereid uit tarwe) moet wor-

den vermeld ook al veroorzaken sommige
derivaten, door de wijze van bewerking,
geen allergische reacties meer. Op basis
van wetenschappelijk onderzoek wordt
een lijst met de uitzonderingen opgesteld
– een negatieve lijst.
Ook komt de huidige 25%-regel te verval-
len. Als gevolg daarvan moeten alle afzon-
derlijke ingrediënten van samengestelde
producten vermeld gaan worden, zoals de
ingrediënten van een vulling in cake.

Allergenenmanagement
Allergenenmanagement heeft raakvlakken
met alle onderdelen van de bedrijfsvoe-
ring: met inkoop en productie maar ook
met productontwikkeling, marketing en
klantenservice. Uit de bedrijfsanalyse kan
blijken dat het nodig is om veranderingen
in werkwijze, processen of producten aan
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te brengen. Bij tegengestelde belangen
zullen keuzes moeten worden gemaakt.
Voor de analyse kan worden uitgevoerd,
moeten enkele uitgangspunten duidelijk
zijn. Allereerst zal moeten worden vastge-
steld welke allergenen door het allerge-
nenmanagementsysteem worden
beheerst. Theoretisch gezien kunnen alle
eiwitten allergische reacties veroorzaken
maar een systeem gericht op ‘allergenen in
het algemeen’ is niet zinvol. Men kan zich
bijvoorbeeld beperken tot de 12 stoffen uit
de komende wetgeving of tot de wat uitge-
breidere ALBA-lijst.
Een ander belangrijke afweging ligt in het
feit dat de komende wetgeving gericht is
op 12 allergenen die zijn toegevoegd aan
een product. De richtlijn gaat niet in op de
onbedoelde aanwezigheid van allergenen,
bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende
reiniging tussen productieruns (kruisbe-
smetting). Doordat allergenen moeten
gaan worden geëtiketteerd, kan een
schijnzekerheid voor de consument ont-
staan. De redenering ‘het staat niet op het
etiket dus het zit er niet in’ hoeft niet altijd
juist te zijn. Het verdient dus aanbeveling
om de kruisbesmettingsrisico’s ook te
beoordelen.
Wanneer deze uitgangspunten zijn vastge-
steld kan de eigenlijke analyse starten. De
beheersing van allergenenrisico’s is heel
goed in de HACCP-systematiek in te bed-
den. Sterker nog: allergenen horen in elke
HACCP-analyse thuis. Bij het uitvoeren van
de gevaren- en risicoanalyse zijn verschil-
lende aandachtsgebieden te onderschei-
den.

Productontwikkeling
Bij de ontwikkeling van een product kan
in een vroeg stadium rekening worden
gehouden met allergenen. Sommige
ingrediënten zijn makkelijk te vervangen
door een niet-allergeen ingrediënt. Zo is
tarwezetmeel soms vervangbaar door
aardappelzetmeel.
Bij proefproducties zijn allergenenrisi-
co’s aanwezig. Aspecten die hierbij een
rol spelen zijn besmetting naar andere
lijnen, reiniging na de testrun, en het ver-
werken van ontstane rework of overge-
bleven product.
Een belangrijk aandachtspunt bij recep-
tuurverandering van producten is de
introductie van etiketten, werkinstructies
en planning gelijktijdig met de eerste
productie.

Grondstoffenbeheer
Uit specificaties van grondstoffen, (pro-
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Congres

Baby met eczeem. 

ces)hulpstoffen en soms zelfs verpak-
kingsmaterialen blijkt welke allergenen
aanwezig zijn. Aan de hand van deze
informatie kunnen de gevaren, eindpro-
ductspecificaties en de ingrediëntende-
claratie op het etiket worden bepaald.
Het is belangrijk dat ontvangen specifica-
ties up-to-date blijven en wijzigingen
consequent worden doorgevoerd. Veran-

deringen kunnen verstrekkende gevolgen
hebben voor planning, rework-gebruik of
bedrukking van verpakkingsmateriaal.
Door gebruik te maken van vaste produc-
ten van goedgekeurde leveranciers kun-
nen frequente wijzigingen worden voor-
komen.

Ongewenste ingrediënten
Het toevoegen van verkeerde ingrediën-
ten aan een product is een potentieel
gevaar. Vaste recepturen, waarbij proces-
hulpstoffen, rework en alle andere pro-
ducten die worden gebruikt, expliciet zijn
opgenomen, verkleinen de kans op fou-
ten en maken traceerbaar wat gebruikt is.
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Het gebruik van een rework- of vermen-
gingsmatrix voorkomt dat bij herverwer-
king receptuurvreemde allergenen wor-
den toegevoegd. Vaak wordt zo’n matrix
al gebruikt om vermenging met produc-
ten met ongewenste kleuren, structuur of
smaak te vermijden. Deze matrix kan
worden uitgebreid met allergenen (tabel
2).

Processing en planning
In vrijwel elk bedrijf kan kruisbesmetting
optreden van verschillende productsoor-
ten. Door heel kritisch het productiepro-
ces te beoordelen, kunnen deze gevaren
in kaart worden gebracht. Aan de hand
hiervan kunnen maatregelen worden
genomen zoals het afdekken van lijnen,
aanpassen van reinigingsvoorschriften,
of het aanbrengen van afzuiging. Door
allergene ingrediënten later in het pro-
ces toe te voegen wordt een beperkter
deel van de apparatuur of lijn met het
allergeen ‘verontreinigd’.
Kruisbesmetting kan worden voorkomen
door apparatuur, materialen, personeel,
voorzieningen (CIP-installaties) of zelfs
hele afdelingen of fabrieken toe te wij-
zen aan enkele risicoproducten. Dit is
uiteraard afhankelijk van de grootte van
het bedrijf, productieomvang en de aan-
wezige risico’s.
Door rekening te houden met allergenen
bij de planning van apparatuur en de
volgorde van producten kunnen kruisbe-
smettingspunten worden verminderd.
Hierbij kan worden gedacht aan het
beperken van het aantal productwissels
of het inplannen van producten met aller-
genen vóór het uitvoeren van een reini-
ging.

Etikettering
Het etiket is het belangrijkste communi-
catiemiddel over allergenen met de con-
sument. Het is dus zaak om te waarbor-
gen dat de correcte verpakking wordt
gebruikt en dat hier de juiste informatie
op staat. De ingrediënteninformatie zal
moeten zijn opgesteld aan de hand van
actuele specificaties en de gevolgde
receptuur.

Opslag en transport
Verwisseling van producten en kruisbe-
smetting vormen bij opslag en transport
de grootste gevaren. Producten dienen
daarom duidelijk te zijn geïdentificeerd,
zeker wanneer grondstoffen erg op
elkaar lijken. Door aangebroken verpak-
kingen goed af te sluiten, wordt kruisbe-
smetting voorkomen.
Reiniging
Hoewel het in de praktijk niet altijd
mogelijk is om een natte reiniging uit te
voeren, heeft dit wel de voorkeur. Bij een
natte reiniging worden product- en eiwit-
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Tabel 2   Reworkmatrix van een roomijsfabriek
Recept Toegestane rework (+)

Vanille-ijs Pistache-ijs (noten) Aardbeienijs Chocolade-ijs

Vanille-ijs + - - -
Pistache-ijs (noten) + + - -
Aardbeienijs + - + -
Chocolade-ijs + - + +
Er wordt alleen roomijs geproduceerd – alle soorten bevatten dus melk. Met dat allergeen hoeft dan ook geen 

rekening te worden gehouden bij rework-gebruik. In vanille-ijs kan alleen vanille-ijs worden herverwerkt omdat door 

de verwerking van andere soorten, ongewenste allergenen worden geïntroduceerd (pistache-ijs) of kleurafwijkingen

ontstaan (pistache-, aardbeien- en chocolade-ijs). In chocolade-ijs daarentegen kan wel vanille- en aardbeienijs 

worden verwerkt. In die ijssoorten zijn geen andere allergenen aanwezig ten opzichte van chocolade-ijs en ook qua

kleur en smaak geeft dit geen probleem.

Met de term voedselovergevoeligheid wordt
het brede scala aan ongewenste reacties als
gevolg van de consumptie van bepaalde voe-
dingsmiddelen aangeduid. Er wordt onder-
scheid gemaakt tussen voedselallergie en
voedselintolerantie. Bij voedselallergie speelt
het menselijke afweersysteem een rol, bij
voedselintolerantie niet. Door de verschillen in
de manier waarop stoffen ongewenste reac-
ties veroorzaken is voedselovergevoeligheid
een complex onderwerp. Maar ook de grote
verschillen tussen mensen onderling, bijvoor-
beeld in de gevoeligheid voor bepaalde stof-
fen, maken het niet eenvoudiger. Hoewel er
veel onderzoek naar drempelwaarden wordt
gedaan, zijn deze gegevens nog niet eenduidig

toepasbaar in risicoanalyses. Wel is duidelijk
dat drempelwaarden bij allergieën erg laag
liggen, vaak in orde van grootte van milligram-
men of nog minder. Reacties kunnen variëren
van mild (jeuk of huiduitslag) tot zeer ernstig.
De ernstigste reactie die kan optreden is een
anafylactische shock. Hierbij kunnen binnen
enkele minuten tot een uur verschillende
symptomen optreden zoals een sterk verlaag-
de bloeddruk, zwellingen in de mond of keel,
ademhalingsproblemen, bewustzijnsverlies en
soms zelfs de dood. Beschikbare medicatie
remt alleen de gevolgen van een reactie maar
geneest niet. De enige remedie bij een allergie
is het volledig vermijden van de stoffen die de
reacties veroorzaken.

Voedselovergevoeligheid

resten beter verwijderd.
Reinigingsprogramma’s kunnen aan de
hand van visuele controle of onderzoek
op de aanwezigheid van allergenen wor-
den geverifieerd. Door middel van steek-
proefsgewijze productcontrole van de
eerste producten bij opstart kan het
allergenenmanagementsysteem worden
gevalideerd. Bij gespecialiseerde labora-
toria kan onderzoek op allergenen wor-
den uitgevoerd. Er zijn zelfs testkits in de
handel waarmee ook zelf analyses kun-
nen worden gedaan. 

Instructies
Het besef dat mensen door het eten van
bepaalde stoffen erg ziek kunnen wor-
den, is belangrijk. Dit kan worden bereikt
door het geven van achtergrondinforma-
tie en goede instructies aan alle mede-
werkers. Eenduidigheid van groot
belang. De werkwijzen moeten duidelijk
zijn met zo min mogelijk uitzonderingen.

Informatieverstrekking
Wanneer aan consumenten informatie
over allergenen wordt verstrekt, is het
van belang dat deze goed wordt beheerd.
De informatie moet actueel zijn en bij
wijzigingen zal gepubliceerde informatie
moeten worden aangepast.

Uitbesteden
Bij gebruikmaking van diensten van der-
den, voor transport, productie of verpak-
king, zal de analyse ook deze processen
moeten omvatten. In de praktijk wordt
wel eens vergeten dat bij de dienstverle-
ner ook ongewenste allergenen in het
product kunnen worden geïntroduceerd.


