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Allergenenmanagement
Enquêteresultaten van kwaliteitsmanagers  
naar allergenenmanagement

Kwaliteitsmanagers vinden allergenenmanagement erg  
belangrijk en gebruiken vaak waarschuwingsetiketten voor 
allergenen voor elk product uit het bedrijf. slechts een derde 
van de kwaliteitsmanagers gebruikt detectiemethoden voor 
allergenen, meestal voor het controleren van de effectiviteit  
van preventieve maatregelen en het aantonen van de  
afwezigheid van allergenen.

karakteristieken, en hangt vooral samen 
met de hoogte van het risico voor en dus de 
noodzaak tot bescherming van de consu-
ment. Het aantal allergenen aanwezig in het 
bedrijf en de eisen van auditoren werden 
niet als belangrijk genoemd.
In de meeste bedrijven richt men zich op 
slechts een deel van het aantal verschillende 
allergenen dat aanwezig is in het bedrijf. 
Doordat de allergenen waarop men zich 
richt, hier omschreven als focus, beduidend 
lager ligt dan het aantal allergenen dat   
aanwezig is, kan een risico voor de volks-
gezondheid ontstaan. 
Figuur 1 geeft een overzicht van de aanwe-
zigheid van en de focus op verschillende 
belangrijke allergenen, en laat zien dat de 

grootste verschillen 
te vinden zijn bij 
lupine, soja, sulfie-
ten, granen die glu-
ten bevatten en 
melk. Voor deze 
allergenen is de 
focus aanzienlijk 

lager dan de aanwezigheid. Doordat granen 
die gluten bevatten, soja en melk behoren 
tot de groep van acht belangrijke allergenen 
die 90% van de allergische reacties veroor-
zaken, kunnen op grote schaal serieuze risi-
co’s ontstaan (1). Hierbij moet wel de kant-
tekening worden gemaakt dat voor sommi-
ge bedrijven allergenen evident aanwezig 
kunnen zijn, afhankelijk van de geprodu-
ceerde producten; bijvoorbeeld melk in zui-
velbedrijven en gluten in bakkerijen, waar-
door deze bedrijven mogelijk geen focus 

De prevalentie van voedselallergieën onder 
de bevolking lijkt de afgelopen jaren te zijn 
toegenomen. Door deze toename wordt 
volledige informatie over de aanwezigheid 
van allergenen in producten belangrijk voor 
een steeds groter wordende groep consu-
menten. Onderzoek van Wageningen Uni-
versiteit schetst een beeld van de verschil-
lende methoden die 
bedrijven gebruiken 
om allergenen in 
hun bedrijf te waar-
borgen en waarmee 
zij de risico’s voor 
kruisbesmetting 
proberen te voor-
komen. 
Gegevens werden verzameld via een enquê-
te, opgesteld door Marieke van der Heiden, 
master student Food Safety aan Wagenin-
gen Universiteit onder begeleiding van dr. 
ir. Annet Velthuis, prof. dr. ir. Tinka Murk 
en dr. ir. Sabina Rebe Raz. De enquête is 
uitgedeeld aan kwaliteitsmanagers, onder 
andere op de conferentie ‘Waar staat de 
Kwaliteitsmanager in 2015’ van VMT en   
het Nederlands Netwerk voor Kwaliteits-
management (NNK).

Ongeveer 50 kwaliteitsmanagers van zeer 
uiteenlopende bedrijven vulden de enquête 
in. De bedrijven hebben verschillende 
karakteristieken als het gaat om het voe-
dingsmiddelensegment, het aantal verschil-
lende producten, het type merkproducten 
(private label of A-merk), het aantal pro-
ductielijnen, het aantal personeelsleden en 

de certificering van het bedrijf. Door deze 
spreiding geven de resultaten een goed 
beeld van het allergenenmanagement in de 
voedingsmiddelenindustrie. 

Focus op enkele allergenen
Allergenenmanagement beschouwen de 
respondenten over het algemeen als belang-
rijk, zowel op dit moment als voor de toe-
komst. De mate waarin allergenenmanage-
ment belangrijk wordt gevonden, varieerde 
niet tussen bedrijven met verschillende 

‘ Huidig allergenenmanagement  
is meer gericht op voorkomen    
van kruisbesmetting dan op  
productanalyse’
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leggen op deze allergenen. Opvallend is dat 
de kwaliteitsmanagers relatief vaker focus-
sen op noten en pinda’s ten opzichte van    
de te verwachten aanwezigheid van deze 
allergenen in de bedrijven. Dit hangt waar-
schijnlijk samen met de ernstige gevolgen 
van de allergische reacties op deze allerge-
nen. 

Managementmethoden
Zoals in figuur 2 is te zien, gebruiken 
bedrijven veel verschillende methoden voor 
hun allergenenmanagement. Van de res-
pondenten gebruikt 34% waarschuwingseti-
ketten voor allergenen, zoals ‘kan mogelijk 
sporen bevatten van...’. Driekwart van deze 
bedrijven gebruikt de waarschuwingsetiket-
ten voor elk product uit het bedrijf met als 
belangrijkste reden ‘beschermen van de 
consument’. De grote verscheidenheid aan 

waarschuwingsetiketten verwarren de   
consument echter. Het gevaar bestaat dat 
de waarschuwingen dan minder serieus 
worden genomen, waardoor de consument 
mogelijk meer risico’s neemt (2). 
De meeste kwaliteitsmanagers zijn bekend 
met de Vtial-richtlijnen, maar gebruiken 
deze niet in hun bedrijf, omdat het voor 
hen vermoedelijk nog onduidelijk is hoe 
deze richtlijnen correct moeten worden 
gevolgd (3).

Detectiemethoden weinig ingezet
Een minderheid van de bedrijven (34%) 
gebruikt detectiemethoden. Er is overigens 
geen significant verband gevonden tussen 
het gebruik van detectiemethoden en het 
gebruik van waarschuwingsetiketten of met 
bepaalde bedrijfskarakteristieken. Hoge 
bescherming van consumenten en wetge-

ving worden aangegeven als de belangrijk-
ste redenen om detectiemethoden te 
gebruiken, niet het aantal allergenen      
aanwezig in het bedrijf of de eisen van 
auditoren. 
Het voornaamste doel voor het gebruik van 
detectiemethoden is het controleren van de 
effectiviteit van preventieve maatregelen en 
– in mindere mate – het aantonen van de 
afwezigheid van allergenen. 
Detectiemethoden worden relatief weinig 
gebruikt om te bepalen welke allergenen 
aanwezig zijn door kruisbesmetting om 
deze vervolgens te kunnen etiketteren. Dat 
is echter wel het doel van geharmoniseerde 
risicoanalyse-richtlijnen zoals Vital. De 
meeste bedrijven gebruiken de detectie-
methoden een tot vijf keer per maand, dus 
daarmee kan niet worden aangetoond of de 
allergenen in een batch producten overeen-

Figuur 1. overzicht van de aanwezigheid van 

en focus op verschillende belangrijke        

allergenen in de industrie als totaal. 
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komt met de etikettering. De meeste bedrij-
ven gebruiken detectiemethoden bij 50% 
van de productielijnen. Minder dan 20% 
van de respondenten geeft aan detectieme-
thoden bij alle productielijnen in te zetten. 

Elisa favoriet
Bijna driekwart van de bedrijven die detec-
tiemethoden gebruiken, geeft aan Elisa te 
gebruiken, gevolgd door PCR (36%), ATP 
swab (29%) en dipstick (14%). De meeste 
bedrijven (40%) voeren zelf metingen met 
detectiemethoden uit, een derde van de 

bedrijven besteedt de metingen uit. De res-
terende bedrijven wisselen dit af, afhanke-
lijk van omstandigheden. Over het alge-
meen voeren bedrijven die een groot aantal 
verschillende producten produceren de 
metingen vaker zelf uit. 
Figuur 3 toont de karakteristieken die vol-
gens de kwaliteitsmanagers de ideale detec-
tiemethode voor een bedrijf zou moeten 
hebben. De uitkomst dat ‘mogelijkheden 
voor metingen binnenin de productielijn, 
testen van meerdere allergenen tegelijk en 
een goede draagbaarheid van de detectie-

methode’ als minder belangrijk worden 
gezien, kan beïnvloed zijn doordat kwali-
teitsmanagers nog niet op de hoogte zijn 
van deze mogelijkheden. 

Risico’s reduceren
Vooral grote bedrijven (> 250 werknemers) 
hebben budget beschikbaar voor allerge-
nenmanagement. Tachtig procent van de 
bedrijven geeft aan de risico’s voor allerge-
nen (kruis)besmettingen met 50% of meer 
te reduceren met het budget dat beschik-
baar is, en bijna de helft van de bedrijven 
geeft aan risico’s volledig te kunnen elimi-
neren. 
Het blijkt dat het huidige allergenenma-
nagement meer is gericht op het voorko-
men van kruisbesmetting met allergenen 
dan op productanalyse om exacte informa-
tie op het etiket te kunnen weergeven, 
waarmee het aantal waarschuwingen op  
etiketten verminderd kan worden. Dit is 
mogelijk wanneer men drempelwaarden 
voor allergenen in Europa vaststelt waar de 
etikettering op gebaseerd kan worden. De 
meeste bedrijven geven echter aan nu al 
geïnteresseerd te zijn in productanalyse, 
mits deze praktisch haalbaar zou zijn.
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Figuur 3. Karakteristieken van de ideale detectiemethode voor bedrijven. 

Figuur 2. allergenenmanagement-methoden gebruikt door voedingsmiddelenbedrijven.


