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CONGRES

VITAL lastig 
maar erg welkom
Voedingsmiddelenproducenten vinden de VITAL-systematiek 
moeilijk te begrijpen en te implementeren. Wat betreft de 
consument kunnen zij daar niet snel genoeg mee beginnen. 
Dat was de uitkomst van de VITAL-bijeenkomst die TNO en 
VMT 13 mei organiseerden.

breed te gebruiken risicogebaseerde beoor-
deelde systematiek. Ook zal de Europese auto-
riteit een oordeel geven over testmethoden.

Portiegrootte en piekbelastingen
Een ander ingewikkeld vraagstuk is hoe je als 
bedrijf moet omgaan met bijvoorbeeld piek-
besmettingen. Houben gaf aan dat ook daar-
bij de VITAL-systematiek is toe te passen; 
weliswaar is het inschatten van de mogelijke 
concentraties dan wel lastiger, maar niet 
onmogelijk.
Verder werd er ingegaan op hoe te werken 
met referentiedoses, portiegroottes en vast-
stellen van actiegrenzen, al waren ook daar 
zeker de uitkomsten niet altijd gelijkluidend; 
elk bedrijf kan daarbij zijn eigen afwegingen 
maken, waarbij het wel zaak is dat er natio-
naal (en internationaal) zoveel mogelijk op 
dezelfde wijze wordt gewerkt, denk aan por-
tiegrootte, anders raakt de consument nog 
meer verward dan hij nu al is. 

Professionals met handen in het haar
Niet alleen de consument, maar ook professi-
onals als dermatoloog André Knulst van het 
Utrechts Medisch Centrum, zijn sterk beperkt 
in hun keuze. “Wij kunnen bij onze advise-
ring niet een waarschuwing op een verpak-
king negeren, ook niet als de patiënt dit 
product al jaren eet”, schetste de dermatoloog 
het dilemma waarmee hij en vele collega’s 
en diëtisten dagelijks te maken hebben.
Patiënten zijn vaak aangewezen op lijsten 
met producten die hij wel kan eten. Het 
samenstellen daarvan bestempelde Knulst als 

De allergische consument kan nu nog niet 
blind varen op de informatie op etiketten van 
producenten of hun producten allergenen 
bevatten. Dagvoorzitter Stefan Ronsmans, 
food safety director bij Coca-Cola Services, 
toonde veelzeggende cijfers. 44% van de door 
de FDA onderzochte incidenten in Amerika 
betrof allergenen die niet op het etiket ston-
den vermeld, terwijl in Europa het aantal 
RASFF-meldingen voor allergenen al vele 
jaren schommelt tussen de 80 en 120 per jaar.
Marty Blom (TNO): “Publicaties van onder 
andere NVWA en Pele (2007) geven aan 
dat 23-93% van de producten met daarop 
een waarschuwing daadwerkelijk allergeen 
bevat, terwijl in 11 tot 53% van de producten 
zonder waarschuwing allergenen werden 
aangetro� en.”
De in Australië ontwikkelde VITAL-systema-
tiek moet daarin verandering brengen. Bedrij-
ven kunnen daarmee onderbouwen of zij wel 
of niet de consument moeten waarschuwen 
voor mogelijk aanwezige allergenen (‘may 
contain’) die via kruiscontaminaties onbe-
doeld in hun product terecht kunnen komen. 
Daarbij wordt door stakeholders geaccepteerd 
dat hooguit 1% van de allergische consumen-
ten milde allergische reacties zal krijgen.
Door voortaan op basis van risicobeoordeling 

in plaats van bijna standaard de consument te 
waarschuwen voor mogelijk aanwezige aller-
genen, zal – zo wordt verwacht – het aantal 
producten met daarop een onterechte waar-
schuwing sterk afnemen. Consumenten krij-
gen daardoor (meer) keuze. 

Producenten nog terughoudend
Toch zijn nog veel mkb-bedrijven terug-
houdend met het werken volgens VITAL. 
Een belangrijke hobbel is de aansprakelijk-
heid, want wat als zij met behulp van VITAL 
en hun eigen risicoanalyse besluiten dat een 
waarschuwing niet op zijn plaats is en de con-
sument wordt toch ziek of deze komt – in het 
uiterste geval – te overlijden? Geert Houben, 
die vanuit TNO nauw betrokken is bij de ont-
wikkeling en het � ne tunen van de VITAL-
systematiek, stelde dat zij dan altijd minder 
risico lopen dan nu het geval is, omdat zij als 
bedrijf kunnen onderbouwen waarom zij niet 
‘may contain’ op hun verpakking hebben 
gezet. Bedrijven willen echter zekerheid daar-
over. In die zin wordt reikhalzend uitgekeken 
naar de opinie die EFSA eind dit jaar zal uit-
brengen over de VITAL-systematiek. Hopelijk 
kijkt EFSA daarbij naar de prevalentie van 
allergieën en drempelwaarden (referentie-
dosis), maar ook naar de waarde van een liefst 
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Figuur 1. De deelnemers aan de workshop berekenden actiegrenzen voor 

hagelslag en chips. Veel discussies gingen daarbij over het vaststellen van de 

doelgroep, de referentiehoeveelheid en bijbehorende portiegrootte.

Figuur 2. Het door Stichting SimplyOK ontwikkelde beeldmerk. Een donker vlak 

betekent aanwezig (volgens receptuur), een kaderlijn: kans op kruisbesmetting 

en alleen een icoon: dat de allergische consument dit volgens VITAL in de regel 

veilig kan eten (maar niet gegarandeerd 100% ‘vrij van’ hoeft te zijn).

Chips 

Actiegrenswaarde varieert van 1,7 – 8,3 ppm 
 
Probleem: welke moet je nu gebruiken? 
 

Populatie Referentiehoeveelheid 
(eetmoment/dag) 

Referentie 
hoeveelheid 
(kengetal) 

Referentie 
hoeveelheid 
(gram) 

Actiegrens 
waarde 
(ppm) 

kinderen eetmoment gem 24,2 8,3 

kinderen eetmoment P95 42,5 4,7 

volwassenen eetmoment gem 55,7 3,6 

volwassenen eetmoment P95 120 1,7 

erg omslachtig. “Bovendien wordt bij de 
allergeen-bevattende en (volgens receptuur) 
allergeen-vrije merkartikelen lijsten (voor-
heen ALBA-lijsten) van het Voedingscentrum 
geen rekening gehouden met kruiscontami-
naties, maar alleen met de receptuur.” Het 
SimplyOk systeem (zie VMT 2, 2014, pag. 
28-29) van de gelijknamige stichting bestem-
pelde hij dan ook als “een grote stap vooruit”. 
Het aantal allergische mensen neemt toe, 
aldus beleidsmedewerker Charlotte ter Haar 
van de VBZ. Na een � inke toename in de 
jaren 80-90 van eczeem en astma en in 
Nederland ook pinda-allergie is er in Austra-
lië de afgelopen tien jaar een tweede golf van 
allergische mensen ontstaan; “10% van de 
kinderen daar hee�  een IgE gerelateerde 
voedselallergie. De Gezondheidsraad meldde 

in 2007 dat circa 3% van de Nederlanders, 
ofwel 500.000 mensen, allergisch is.”

Retail laat het afweten, maar … 
De houding die sommige retailers tot nu 
toe innemen ten aanzien van het waarschu-
wen voor kruiscontaminanten, kan op wei-
nig sympathie rekenen. Al jaren hebben 
deze het beleid dat zij alleen voor sporen 
van pinda’s en noten waarschuwen, terwijl 
wetenschappers als Houben (TNO) hebben 
aangetoond dat melk- en ei-eiwitten min-
stens even grote, zo niet grotere risico’s 
voor de consument met zich meebrengen.
Dit lijdt soms tot schrijnende toestanden. 
Zo verhaalde Ter Haar van een private label 
producent die van ‘zijn’ retailer geen waar-
schuwing op de verpakking mocht plaat-
sen, maar toen de retailer vervolgens het 
product in een ander land ging verkopen, 
wel de boete voor de retailer moest betalen.
In de wandelgangen bleek dat sommige 
retailers, maar ook leveranciers slecht geïn-
formeerd zijn over allergenen en de poten-
tie van een systeem als VITAL. Ellen 
IJspeert van Detailresult Groep riep de 
aanwezigen dan ook op om het gesprek 
hierover met de retail aan te gaan. Retailers 
verwachten van hun leveranciers goed 
onderbouwde en betrouwbare informatie. 
Vermelden van kruiscontaminanten moet 

gebaseerd zijn op een gedegen risicoanalyse 
met als uitgangspunt dat kruiscontaminatie 
bij producenten zoveel mogelijk moet wor-
den voorkomen. 
Toch gloorde er hoop bij de aanwezigen. 
Diverse sprekers gaven aan dat zij bij de 
retail en groothandel een andere houding 
bespeuren. Grote partijen lijken open te 
staan voor het waarschuwen van hun klan-
ten voor andere allergenen dan alleen noten 
en pinda’s of doen dit al in de praktijk.

SimplyOK
Marjan van Ravenhorst van Stichting Sim-
plyOK toonde een voorbeeld van hoe de 
allergische consument of degene die voor 
hem kookt, in één keer kan zien of hij dit 
product veilig kan eten (� guur 2). Simply-
OK gecerti� ceerde bedrijven mogen dit 
beeldmerk op termijn op hun verpakkin-
gen gaan voeren. De audit hiervoor kan 
worden gecombineerd met reguliere audits, 
maar duurt al gauw een tot twee dagen 
extra. “En dat blijkt nodig, getuige de in 
een pilot opgedane ervaring bij twee bedrij-
ven”, aldus Van Ravenhorst. Overigens 
vond niet iedereen alle veertien icoontjes 
even duidelijk, maar dat is volgens Van 
Ravenhorst vooral een kwestie van wennen.

• HANS DAMMAN •

Praktijkdag 
Allergenenmanagement
VMT en Stichting SimplyOK organiseren 
13 november 2014 de Praktijkdag Allerge-
nenmanagement. Vragen als ‘Hoe praktisch 
omgaan met Vital?’, ‘Wat wil de retail?’ en 
‘Waarom een apart certifi caat?’ worden 
onder andere beantwoord. Reserveer deze 
datum alvast in uw agenda.
www.vmt.nl/bijeenkomsten
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