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Allergenen  
managen
dankzij verzamelde patiëntgegevens en kwantitatieve richtlijnen 
voor de belangrijke allergenen gaat het risicomanagement  
van allergenen veranderen. de producent kan risico’s van  
kruiscontaminatie beter schatten in relatie tot de beheersing 
van allergenen in de productie. door daarover duidelijk te  
communiceren, kan de consument deze risico’s beter  
beoordelen en meer eigen verantwoordelijkheid nemen.

sche reacties kan krijgen. Dergelijke  
reacties, zoals zwelling van de lip of huid-
uitslag, zijn mild, van voorbijgaande aard 
en over het algemeen is er geen medische 
interventie nodig. 
Uitgaande van de uitgebreide kennis over 
de allergische patiëntengroep zijn door het 
Wetenschappelijke Expert Team van Vital 
per allergeen zogeheten referentiedoses 
vastgesteld. De referentiedosis is de hoe-
veelheid eiwit van een allergeen voedings-
middel die bij een maaltijd of consumptie-
moment kan worden gegeten zonder dat 
daarbij de risicogrens van 1% milde, objec-
tieve, allergische reacties wordt overschre-
den. Het is belangrijk om dit per maaltijd 
of consumptiemoment te berekenen, 
omdat de allergische reactie vrijwel  
meteen na opname optreedt. Het rekenen 
met de inname over langere perioden – 

bijvoorbeeld per dag – leidt 
dan tot een overschatting 
van het risico en daarmee tot 
een veelvuldiger gebruik van 
may contain labeling dan 
nodig is. 
Op basis van de consumptie 

per eetmoment van een product (referen-
tiehoeveelheid) kan vervolgens relatief 
eenvoudig een actiegrenswaarde worden 
berekend. Deze actiegrenswaarde geeft aan 
bij welke concentratie van een allergeen – 
die via kruiscontaminatie in een specifiek 
product terecht is gekomen – moet wor-
den gewaarschuwd op het etiket of wan-
neer dit achterwege kan blijven.

Er zijn diverse (kwalitatieve) richtlijnen 
voor het risicomanagement van allergenen 
kruiscontaminatie en ook veel certificatie-
schema’s wijden er een onderdeel aan. Der-
gelijke richtlijnen, inclusief HACCP, laten 
echter veel aan de interpretatie van produ-
centen, auditors en inspecteurs over. 
De kern van de kwantitatieve richtlijn Vital 
2.0 is de feitelijke berekening van een pro-
ductspecifieke actiegrenswaarde. Die actie-
grenswaarde is de maximale hoogte van de 
kruiscontaminatie in het pro-
duct die maatschappelijk geac-
cepteerd is zodat er geen waar-
schuwing op het etiket nodig is. 
De basis hiervoor is een uitge-
breide evaluatie van beschikbare 
gegevens over voedselallergie, 
zoals bij welke hoeveelheid (individuele 
drempelwaarden) en ook hoe patiënten  
reageren op allergenen. 

Acceptabel risico
Startpunt voor Vital 2.0 was een onder sta-
keholders afgestemd acceptabel risico. De 
acceptatie van een (rest)risico is cruciaal, 
zowel voor producenten als patiënten: abso-

lute zekerheid of geen risico is een illusie. 
Allergenen mijden of reduceren, is en blijft 
een adequate maatregel. Veel bedrijven 
doen dit, maar de werkelijkheid blijkt 
gecompliceerd. 
Het accepteren van een zeker risico door de 
allergische consument aan de ene kant en 
producent aan de andere kant is de basis 
voor het slagen van kwantitatieve richtlij-
nen en verhoogt de beschikbaarheid van 
betaalbare producten en transparante keu-

zes. De kern hierbij is goede risicocommu-
nicatie door middel van een open dialoog 
tussen producenten (ook in de supply chain 
onderling), consumenten en (para-)medici.

In de praktijk
Vital 2.0 heeft als startpunt een geaccep-
teerd risico dat maximaal 1% van de aller-
gische patiënten milde, objectieve allergi-

Risico’s beter schatten en duidelijk communiceren

‘Op een gezinsverpakking 
kwam een waarschuwing, 
niet op een klein zakje’ 
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Keuzen maken per eetmoment
Het kiezen van de (verwachte) consumptie 
per eetmoment is cruciaal, maar veel lastiger 
dan op het eerste gezicht lijkt. De afgelopen 
jaren is dat meerdere malen duidelijk gewor-
den in discussies met bedrijven en experts. 
Najaar 2012 ontstond een levendige discussie 
tijdens een door VMT | VoedselVeiligheid 
(toen nog Nieuwsbrief VoedselVeiligheid, 
red.) en TNO georganiseerde workshop. 
Daarin werden deelnemers gevraagd de 
actiegrenswaarde voor chips te berekenen 
aan de hand van een casus en te beslissen of 
de verpakte chips een waarschuwing diende 
te bevatten. Dit resulteerde in keuzes varië-
rend van de consumptiehoeveelheid van 30 
gram (één-portiezakje) tot en met 200 gram 
(gezinszak). De keuze heeft direct invloed op 
de beslissing voor het al dan niet vermelden 

van een may contain waarschuwing op de 
verpakking omdat de consumptiehoeveel-
heid gebruikt wordt in de berekening van de 
actiegrenswaarde (zie schema). Bij een 
bepaalde kruisbesmetting met allergeen in 
chips kan in theorie de beslissing op basis 
van een éénpersoonszakje als consumptie-
hoeveelheid leiden tot het achterwege laten 
van een may contain waarschuwing. Daaren-
tegen kan de keuze voor de gezinsverpak-
king als consumptiehoeveelheid ertoe leiden 
dat er wel een may contain waarschuwing op 
de verpakking komt. Deze informatievoor-
ziening zou zeer verwarrend zijn voor de 
allergische consument. 
Ook in een TNO-project met een aantal 
mkb-bedrijven in de bakkerijsector bleek dat 
doordat iedere bakkerij zelf de referentiehoe-
veelheid kiest, dit kan leiden tot verschillen-
de actiegrenzen voor hetzelfde voedingspro-
duct. Met als gevolg dat bij eenzelfde kruis-
contaminatie met allergeen de consument bij 
de ene bakkerij wel gewaarschuwd wordt en 
bij een andere niet. 
Informatie over consumptie, en vooral 
die per eetmoment, is niet eenvoudig 
beschikbaar of bereikbaar; vaak moeten 
er aannames worden gedaan. Om deze 
problemen met portiegrootte te voorko-
men, worden op dit moment door TNO 
voorbereidingen getroffen om hier hulp-
middelen voor te ontwikkelen, zoals een 
online tool voor de keuze van consump-
tiehoeveelheden.

Praktijkdag Vital 2.0
TNO en VMT organiseren 13 mei in Utrecht 
de praktijkdag ‘Hoe Vital implementeren?’. 
Doel van deze dag is diepgaand informeren 
over de kwantitatieve richtlijn Vital 2.0, hoe 
bedrijven met behulp daarvan actiegrenzen 
voor hun producten kunnen vaststellen, het 
uitwisselen van reeds daarmee opgedane 
ervaringen en welke informatie schakels in 
de keten van elkaar nodig hebben om kruis-
contaminaties goed in te kunnen schatten. 
Voor meer informatie en aanmelden, zie 
www.vmt.nl/vital. 

Goed allergenenmanagement
Een productiebedrijf is verantwoordelijk 
voor implementatie van optimaal allerge-
nenmanagement (beheersing) en het terug-
dringen van kruiscontaminatie. Eventueel 
verwachte residugehalten worden analytisch 
vastgesteld. Vervolgens worden deze waar-
den binnen hun variatie vergeleken met de 
berekende actiegrenzen. Hieruit kunnen bij-
voorbeeld nieuwe of extra beheersmaatrege-
len voortkomen of een besluit tot waarschu-
wen via een vermelding op het etiket. 
De theorie van risicomanagement stelt dat er 
vier primaire strategieën zijn: vermijden, 
verminderen, overdragen en accepteren van 
het risico. Het ligt voor de hand dat vermij-
den van het allergeen in de productieomge-
ving de beste en meest betrouwbare strategie 
is, maar in de praktijk meestal niet zo een-
voudig door te voeren. Verminderen lijkt de 
ultieme optie en kan vaak worden uitgevoerd 
door diverse maatregelen te nemen in het 
hele proces van selectie en binnenkomst 
grondstoffen tot distributie van (eind)pro-
ducten. De optelsom van maatregelen heeft 
vaak een groot effect.
Bij de Vital 2.0-benadering is er een geza-
menlijke verantwoordelijkheid van produ-
cent en consument. Een allergische consu-
ment moet ook zelf ‘zijn grenzen’ kennen en 
op basis van de juiste informatie weten wat 
dat betekent. Een goede kwantitatieve richt-
lijn zorgt voor een geharmoniseerde aanpak 
voor bedrijven. Daardoor heeft het gebruik 
van waarschuwingen voor mogelijke aanwe-
zigheid van een allergeen een veel betere 
onderbouwing en een grotere (informatieve) 
waarde voor de (allergische) consument, die 
dan een goede beslissing kan nemen: wel of 
niet eten.
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Veiligheidsniveau
VITAL 2.0

de actiegrenswaarde wordt berekend  
volgens de formule:

> het is belangrijk om de juiste  
referentiehoeveelheid te kiezen!

Maximale blootstelling voor elk allergeen
Referentiedosis

Boven de
actiegrenswaarde?

may contain
waarschuwing

onder de
actiegrenswaarde?

geen
waarschuwing

hoeveel wordt er gegeten van
het specifieke product?

Referentiehoeveelheid

Maximale concentratie allergeen  
in een product

Actiegrenswaarde
(ppm concentratie van het allergeen)

referentiedosis (mg)

referentiehoeveelheid (kg)
= actiegrenswaarde (mg/kg)

proces van het 

vaststellen van 

productspecifieke 

actiegrenswaarden 

en de beslissing 

tot het geven van 

een may contain 

waarschuwing op 

een product.
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