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Wedloop  
naar grotere  

nauwkeurigheid
Testen op allergenen is zoektocht naar maatwerk

thema: meten = Weten
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thema: meten = Weten

De meeste allergenen zijn eiwitten. Hiervoor zijn testen op de 

markt zoals PCR, ELISA en analytische methodes. Alleen sulfiet en 

lactose kunnen niet met deze testen worden aangetoond. Hier-

voor worden chemische methoden gebruikt.

ELISA
Veel fabrikanten gebruiken ELISA (Enzyme Linked Immunosor-

bent Assay), een immunologische test waarbij antilichamen zich 

binden aan specifieke delen van allergene eiwitten. De methode 

werkt niet bij elk product. “Vissoorten, zoals zalm, tonijn en ka-

beljauw, bevatten allerlei eiwitten. Het is moeilijk om testen te 

ontwikkelen die op al deze eiwitten reageren”, vertelt Marjan van 

Ravenhorst, adviseur bij Allergenen Consultancy. “Ook selderij 

bestaat uit verschillende onderdelen zoals knol, blad en zaad. 

Daarbij speelt hetzelfde probleem. 

Er zijn twee soorten ELISA-testen, namelijk sneltesten en laborato-

riumtesten. Sneltesten zijn goedkoop (ongeveer €12 per test) en 

gemakkelijk in gebruik. “De testen zijn vaak even betrouwbaar en 

nauwkeurig”, vertelt Van Ra-

venhorst. “Belangrijk verschil is 

dat je met een sneltest alleen 

de aan- of afwezigheid van een 

allergeen aantoont. Met een la-

boratoriumtest meet je ook de 

hoeveelheid. Verder heb je bij 

een sneltest binnen tien minu-

ten resultaat. Een laboratorium-

test duurt twee tot drie uur.”

Een nadeel van ELISA-testen is 

dat deze vals positieve of vals 

negatieve uitslagen kunnen ge-

ven. Het is daarom belangrijk 

om kennis te hebben over het 

type allergeen, eventuele kruis-

reacties en de gevoeligheid 

voor bewerkingen. Een ELISA-

test meet namelijk een deel van 

een eiwit. Als een product dat specifieke deel niet heeft, maar een 

ander deel wel, dan geeft de test dus een negatieve uitslag. Ruwe 

pinda-olie bevat bijvoorbeeld geen Ara h1 en h2, maar wel ande-

re eiwitten. Een standaard pindatest op basis van Ara h1 en h2 is 

dus altijd negatief, terwijl er wel andere allergene eiwitten in aan-

wezig kunnen zijn. Ook kan een antilichaam een vergelijkbare ei-

witstructuur detecteren (kruisreactie). Antilichamen voor amande-

len kunnen bijvoorbeeld ook reageren op abrikozenpitten en 

geven dan een vals positieve uitslag. Volgens Gert van Duijn, on-

derzoeker bij TNO, heeft dit vooral te maken met de kwaliteit van 

de testkit. 

“Het moet mogelijk zijn om een ELISA-test te ontwikkelen die 

specifiek reageert op amandel”, zegt hij. Een laatste kenmerk van 

ELISA-testen is dat deze een eiwit soms niet detecteren als een 

product bewerkt is, bijvoorbeeld gehydrolyseerd of extreem ver-

hit. “Om die redenen moet je een ELISA-test altijd valideren”, ver-

telt Van Ravenhorst. “Test een positief en een negatief product en 

kijk of de uitslag klopt.”

PCR
PCR is een moleculair biologische test die zich niet direct richt op 

het eiwit, maar op het DNA van het product dat een allergeen be-

vat. ELISA-laboratoriumtesten en PCR zijn even duur (ongeveer 

€80 tot €160). Voor PCR schakelen de meeste fabrikanten een ge-

specialiseerd laboratorium in zoals Nutrilab, Silliker of TNO.

Een belangrijke overweging bij de keuze voor PCR of ELISA is de 

beschikbaarheid van een geschikte test. Zo kan PCR niet gebruikt 

worden voor het aantonen van melkeiwit of gluten. “Als je een 

runder-DNA test zou uitvoeren met PCR dan kun je daarmee niet 

aantonen dat ergens melk in zit. Zo kun je met een DNA-test op 

tarwe ook niet hardmaken dat er gluten in zit”, zegt Van Duijn. 

Beide principes hebben voor- en nadelen. “DNA is bijvoorbeeld 

minder gevoelig voor behande-

lingen zoals verhitting. Snel-

heid kan ook een argument 

zijn. Een ELISA-laboratorium-

test duurt twee tot drie uur, een 

PCR-test een halve of hele 

dag.” 

De onderzoeker merkt dat de 

keuze voor een bepaalde test 

meestal afhangt van het doel. 

Soms kiezen fabrikanten voor 

dezelfde test als in het verleden 

omdat ze resultaten willen ver-

gelijken. Of ze kiezen juist een 

keer voor de andere methode 

omdat ze iets hard willen ma-

ken. Eelko ter Schure, general 

manager Laboratory & Quality 

Services (LQS) bij Friesland-

Campina, sluit zich daarbij aan. “Intern gebruiken we zowel ELI-

SA- als PCR-technieken. Als we een methode zelf niet in huis 

hebben of als het onderzoek door een onafhankelijke partij moet 

plaatsvinden, dan schakelen we een extern gespecialiseerd labo-

ratorium in.” 

elisa en pcr zijn de meest gebruikte aller-
geentesten. Zijn deze nauwkeurig genoeg? en 
hoe voorkom je vals positieve of vals negatieve 
uitslagen? voor een betrouwbaar testresultaat 
zijn ook de kennis over allergenen en de nauw-
keurigheid van de monstername van essentieel 
belang.

sneltesten en 
laboratoriumtes-
ten zijn bij elisa 
even betrouw-
baar. met een 
sneltest toont 
men alleen de 
aan- of afwezig-
heid van een al-
lergeen aan, met 
een laboratori-
umtest kan men 
ook de hoeveel-
heid meten. 
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mosterd, hazelnoot of melk. Maar voor de meeste allergenen 

geldt dat mensen niet reageren op zeer lage concentraties van een 

allergenen stof. Toch zetten veel fabrikanten een waarschuwing 

op de verpakking. Ze willen zich juridisch indekken. Je kunt je af-

vragen of dit in het belang van de consument is.”

Bij een negatieve uitslag van een allergenentest houdt Ter Schure 

er nog steeds rekening mee dat het monster nog een klein spoor-

tje van een allergeen bevat. “Mensen die allergisch zijn, kunnen 

erg gevoelig zijn voor een stof. Misschien is 1 ppm dan al te veel.” 

Ter Schure volgt daarom ook de ontwikkeling van analytische 

technieken zoals LC/MS en HPLC. Daarmee kan zeer nauwkeurig 

worden bepaald welk type eiwit een product bevat. Zo bestaat 

een pinda uit verschillende soorten eiwitten, zoals Ara h1, Ara h2 

of Ara h9. Met HPLC is het mogelijk om die verschillende soorten 

apart te bepalen. Niet elk type eiwit zorgt namelijk voor een aller-

gische reactie. 

Analytische technieken staan nog in de kinderschoenen. De ap-

paratuur is duur en vereist veel deskundigheid. Ze worden daar-

om vooral toegepast bij onderzoeks- en wetenschappelijke labo-

ratoria.

Vital
Het drempelwaardesysteem Vital geeft inzicht over de minimale 

hoeveelheid eiwit waarbij er een milde allergische reactie op-

treedt. Op dit moment mogen drempelwaardes niet worden ge-

bruikt om te bepalen of een ingrediënt (in de vorm van een waar-

schuwing) opgenomen moet worden in de ingrediëntendeclaratie. 

Hiervoor geldt immers een nulgrens. Het is wel toegestaan om Vi-

tal te gebruiken als risico-afweging om niet-wettelijke waarschu-

wingen wel of niet te etiketteren. Misschien kan Vital in de toe-

komst ook de basis vormen voor nieuwe regelgeving. “In de 

microbiologie heb je vergelijkbare standaarden, bijvoorbeeld voor 

Salmonella”, zegt Ter Schure. “Als je die standaarden goed door-

loopt, dan mag je stellen dat een partij geen Salmonella bevat. 

Vergelijkbare standaarden zouden voor allergenen ook een goede 

oplossing zijn.” Ook Quirijnen is hier een voorstander van. Toch 

betwijfelt hij of dit een einde zal maken aan alle waarschuwin-

gen. “Een allergenenplan kost sommige fabrikanten al snel te veel 

tijd en energie. Dan is een waarschuwing gemakkelijker.”

Monstername
Behalve de testmethode zijn er meer factoren die bepalen of een 

meting nauwkeurig is. Zo ziet Quirijnen dat het regelmatig mis-

gaat bij de monstername. “Dan worden er monsters genomen van 

verschillende grondstoffen. Vervolgens trekt iemand een zak 

melkpoeder open en dat verstuift door het hele magazijn. Of we 

komen in een fabriek voor pindasaus waar ze alles perfect 

schoonmaken en testen op allergenen. Maar dan is er toch nog 

één vergeten pijp met daarin een residu.”

Daarnaast merkt hij dat het soms ontbreekt aan de juiste kennis. 

“Mensen weten wel dat een ELISA-test een vals positief of vals ne-

gatieve uitslag kan geven, maar daar blijft het bij. Testen worden 

vaak niet gevalideerd.” 

Bij FrieslandCampina worden testen altijd gevalideerd en mon-

sters zeer nauwkeurig genomen. “Honderd procent zekerheid 

krijg je natuurlijk nooit”, aldus Ter Schure, “maar als wij aantonen 

dat een monster geen allergeen bevat, dan kunnen we stellen dat 

dit voor de hele partij geldt.” 

Tot slot geeft Ter Schure aan dat niet de testen, maar de procesbe-

heersing bepalend zijn voor de aan- of afwezigheid van allerge-

nen. “Hypoallergene voeding produceren wij alleen in ruimtes 

waar geen allergenen voorkomen en waar strikte schoonmaakre-

gimes gelden. Dat geeft ons de beste garantie dat er geen allerge-

nen in de voeding terechtkomen. De testen worden dan gebruikt 

als een verificatie achteraf.”

• Maaike TindeMans •

m. tindemans is freelance journalist

Workshop Vital 2.0
VMT en TNO organiseren op 11 oktober een workshop over het 
werken met Vital 2.0: een model met reference doses waarmee 
fabrikanten aan de hand van de ‘serving size’ kunnen bepalen of 
zij hun producten wel of niet moeten voorzien van ‘may contain’. 
Voor meer informatie: www.vmt.nl/vital

Nauwkeurigheid
De vraag is of de huidige PCR- en ELISA-testen nauwkeurig ge-

noeg zijn. Van Duijn vindt van wel. “Zelfs als een product 1 ppm 

van een allergene stof bevat, dan kunnen we dat aantonen. Voor 

veel allergenen geldt dat mensen daar niet meer op reageren. Om 

dit goed te bepalen, is het ook belangrijk om te weten hoe gevoe-

lig mensen precies zijn en hoeveel ze van dit product eten.” Jos 

Quirijnen, auditor bij Isacert, is het daarmee eens. “Er zijn aller-

genen waar mensen heel gevoelig voor kunnen zijn, zoals ei, 

met pcr kunnen 
niet alle allergenen 
worden aange-
toond, maar deze 
methode is bijvoor-
beeld minder ge-
voelig voor behan-
delingen zoals 
verhitting.


