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Angst regeert  
bij allergenen

Waar zijn we mee bezig? Die vraag drong 
zich ongetwijfeld op in de hoofden van de 
deelnemers, tijdens de bijeenkomst Aller-
genenmanagement op 13 november, georga-
niseerd door VMT en Stichting Simply OK. 
Zeker tijdens het luisteren naar de presenta-
tie van Marjan van Ravenhorst (Allergenen 
Consultancy), Ivan Huntjens (Sligro Food 
Groep) en Sacha Visser (Diëtistenpraktijk 
Andermaal).
Visser wist zeer invoelbaar te maken wat het 
hebben van een allergie kan inhouden. Bij de 

allergische consument regeert de angst,  
bij de boodschappen, maar ook het sociale 
leven en keuzes voor school, sport, vakantie-
bestemming, enz. Zij (en diverse andere 
sprekers) drong er dan ook bij fabrikanten 
op aan om toch vooral met VITAL aan de 
slag te gaan. In dat geval zal ‘may contain’ 
alleen nog op verpakkingen komen te staan 
als de allergische consument een reëel risico 
loopt (op lichte verschijnselen). Tenminste 
als producenten daar helder en uniform over 
communiceren, bijvoorbeeld via het beeld-
merk van Simply OK (zie figuur 1).

Veel fouten in informatieoverdracht
Huntjens maakte vooral duidelijk dat produ-
centen nog veel fouten maken bij het invoe-
ren van (onjuiste) specificaties in hun pro-
ductinformatiemanagementsysteem. Steek-
proefsgewijs (zie figuur 2) controleren zij van 
al hun 425 leveranciers met totaal 9.666 spe-
cificaties drie door hen ingevoerde specs. 
Wat bleek: 60% leverde de data correct aan, 
12% met de nodige foutjes, terwijl bij 28% 
meerdere/grote fouten werden geconsta-

Bij de registratie van grondstoffen met allergenen gaat nog erg 
veel mis. Goede scholing, eenmalig invoeren van data en een 
betere controle bij audits moet de informatie betrouwbaarder 
maken. Allergische consumenten zijn bang om bewerkte voe-
dingsmiddelen te kopen. Producenten moeten daarom gaan 
werken met VITAL en dit ook kenbaar maken.

Producent en leverancier willen handen ineen slaan

teerd. De top-tien van veel voorkomende 
fouten, waarvan ‘Allergenen niet in afwij-
kend lettertype’ de meest voorkomende was, 
is te vinden op de themapagina Voedsel- 
Veiligheid op www.vmt.nl.
“Specs blijken vaak een soort sluitpost te zijn 
en het niveau van kwaliteitsfunctionarissen 
mag omhoog”, aldus Huntjens. Die vinden is 
moeilijk, zo bleek uit reacties uit de zaal, ook 
al omdat de retail het laatste half jaar sterk op 
het aanleveren van data aandringt. Daardoor 
zijn er veel nieuwe, onervaren en niet altijd 
goed geschoolde mensen bij bedrijven en bij 
de adviesbureaus die bedrijven inschakelen. 
Een (on)mogelijke oplossing werd al geop-
perd: “Zorg dat er één centrale database 
komt, dat scheelt ons ‘driedubbel’ invoeren”, 
aldus een producent.
Volgens Maike te Riele (ISACert) zijn het 
niet alleen de competenties, maar vooral het 
gebrek aan tijd dat ervoor zorgt dat auditors 
allergenenmanagement slechts zeer opper-
vlakkig controleren. “Een steekproef voor 
specs vergt minimaal twee uur, terwijl je 
voor de gehele papieren audit vier uur hebt”, 
klonk het veelzeggend. 
Huntjens maakte duidelijk dat de kwaliteits-
fouten organisatie-, ja zelfs branchebreed 
kunnen voorkomen. “Wat doen we met 
organisaties die niet bij brancheorganisaties 
zijn aangesloten? Krijgen die voldoende 
informatie? Denk ook aan franchisenemers 
die vaak via de achterdeur producten 

 Figuur 1. Stichting Simply OK zal een lijst bijhouden 

van producten van fabrikanten zodat de allergische 

consument kan zien of hij/zij producten veilig kan eten.
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‘ Je kunt beter een product 
met dan zonder waar- 
schuwing kopen. Bizar!’

van elders kopen; hoe is de allergenendecla-
ratie van deze producten geborgd?”  
“Dit alles maakt in ieder geval ook duidelijk 
dat we onze aandacht niet te eenzijdig op het 
voorkomen van kruiscontaminatie moeten 
richten”, benadrukte dagvoorzitter Angèle 
van den Heuvel, manager Regulatory Affairs 
bij Heinz Europe.
Van Ravenhorst presenteerde cijfers uit een 
onderzoek waaruit bleek dat slechts in 6,5% 
van de producten met daarop ‘may contain’ 
ook daadwerkelijk deze allergenen aanwezig 
waren. Bij producten zonder waarschuwing 
was dit 11%. Van Ravenhorst verzuchtend: 
“Allergische consumenten kunnen dus beter 
producten met daarop ‘may contain’ kopen. 
Bizar!”

Tool die VITAL vereenvoudigt
Met VITAL actiegrenzen berekenen, lijkt 
eenvoudig, maar volgens Van Ravenhorst 
moet een producent daar echt wel even voor 
gaan zitten. Overigens omvat VITAL behalve 
de calculator ook een handleiding en een 
vraag/antwoorddocument. Dan nog is het 
werken ermee lastig, reden waarom zijzelf 
een vereenvoudigd model ontwikkelde en 
TNO bezig is een webgebaseerde tool te  
ontwikkelen waarmee bedrijven de portie-
grootte kunnen berekenen.
Kritische opmerkingen maakten aanwezige 
fabrikanten over de veelheid en het detail-
niveau van de retailvragen. Zowel Van 
Ravenhorst als Houben (TNO) gaven het 
advies om met gezond verstand naar de 
risico’s te kijken. “Ga niet alles doorreke-
nen, maar kijk eerst naar het meest potente 
allergeen in je receptuur en/of het ingre- 
diënt met daarin een allergeen dat in de 
grootste hoeveelheid aanwezig is; als die 
geen probleem opleveren, loop je met de rest 
van de receptuur waarschijnlijk ook geen 
risico.” Houben: “Op basis van onze bereke-
ningen kunnen bedrijven redelijk veilig uit-

gaan van gemiddelde waardes en niet de 
worst case (P95, red.).”

Ei en mosterd i.p.v. pinda en noten
CBL-leden blijven hardnekkig vasthouden 
aan het waarschuwen van de consument 
voor alleen kruiscontaminaties met pinda’s 
en noten. Uit de door het VITAL-panel bere-
kende reference doses blijkt dat consumen-
ten nog gevoeliger zijn voor mosterd (0,05 
ppm) en ei (0,05 ppm) terwijl die voor pinda 
0,2 ppm bedraagt en voor noten als hazelno-
ten 0,1 ppm en cashew 2,0 ppm (van andere 
noten, selderij en vis zijn nog geen betrouw-
bare cijfers bekend). Toch duurt het lang 
voordat retailers als AH, Delhaize, Jumbo, 
Plus, Hoogvliet en Sligro de waarschuwing 
aanpassen, laat staan allergenen als ‘may 
contain’ declareren op basis van VITAL. 

“Een retailer wil eenduidig richting consu-
menten communiceren en voert dus pas ver-
anderingen door wanneer het overgrote deel 
van zijn leveranciers volgens VITAL werkt”, 
aldus een reactie. Niemand van de aanwe- 

zigen kon aangeven hoeveel fabrikanten er  
al met VITAL werkten. Simply OK zal daar 
volgens Van Ravenhorst voor zorgen als zij 
met hun beeldmerk live gaan, zodat de aller-
gische consument zelf via internet eenvoudig 
kan nagaan of de producent gecertificeerd is 
en op welke producten deze het Simply 
OK-beeldmerk mag voeren. 

Anderhalve dag extra
Te Riele (ISACert) gaf aan dat een Simply 
OK audit, waarbij de gehanteerde Vital cal-
culatie en werkwijzen diepgaand worden 
gecontroleerd, al gauw 1,5 audit dag extra 
vergt dan de reguliere audit voor een GFSI 
erkende standaard. “Je kunt de diepgang 
ervan zeker vergelijken met die van een 
audit+ audit voor RiskPLaza.” Ter vergelij-
king: een audit voor het certificaat Gluten-

vrij vergt een dag extra. 
De GFSI-erkende stan-
daarden eisen dat bedrij-
ven kruisbesmetting via 
een HACCP-benadering 
zoveel mogelijk moeten 
tegengaan, waarbij volgens 
Te Riele de BRC de meest 
specifieke eisen stelt, IFS  

al een stuk minder specifiek het allergenen-
management inkleurt en FSSC zeer  
algemeen.
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Figuur 2. Schema 
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