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Voedselallergie

   om een 
allergische reactie te voorkomen,

is het vermijden van voedingsmidde-
len die het betreffende allergeen
bevatten. De allergie-informatie op
het etiket is een goed hulpmiddel
hiervoor. Wanneer een allergeen vol-
gens receptuur aanwezig is, is declara-
tie van dat allergeen op de verpakking
verplicht. Deze verplichting geldt
voor elf bekende allergene bestandde-

len: gluten, schaaldieren, ei, vis, pin-
da’s, soja, melk, noten, sesamzaad, sel-
derie en mosterdzaad. Binnenkort
worden lupine en weekdieren aan
deze lijst toegevoegd.

Een allergeen kan ook in een pro-
duct aanwezig zijn als gevolg van
onbedoelde kruiscontaminatie, bij-
voorbeeld wanneer de productielijn
onvoldoende kan worden schoonge-
maakt na het verwerken van allergene
ingrediënten voor een vorig product.

De zogeheten ‘may contain-labeling’
waarschuwt voor de mogelijke aanwe-
zigheid van een allergeen als gevolg
van zo’n kruiscontaminatie (op de
verpakking staat dan bijvoorbeeld
‘kan sporen van pinda’s bevatten’ of
‘gemaakt in een bedrijf waar ook
noten worden verwerkt’). De ‘may
contain-labeling’ is in principe niet
verplicht, maar wordt uit oogpunt
van aansprakelijkheid en morele ver-
plichting gedaan. Een fabrikant is
echter verantwoordelijk voor de vei-
ligheid van zijn product, en als
bekend is dat het product met een
allergeen is gecontamineerd, is labe-
len een manier om aan die wettelijke
verplichting te voldoen.

‘May contain-labeling’ Terwijl
voor de allergenendeclaratie duidelij-
ke regels bestaan, namelijk als het
allergeen een ingrediënt is, is de ‘may
contain-labeling’ allerminst helder.
Een duidelijk wettelijk kader en
limieten waarboven een allergeencon-
taminatie moet worden vermeld, ont-
breken hiervoor. Daarom worden
producten met een minimaal risico
op contaminatie uit voorzorg toch
gelabeld. Deze situatie leidt echter tot
een onnodige keuzebeperking van de
allergische consument. Als immers op
de verpakking staat dat het product
bestanddelen kan bevatten waarvoor
je allergisch bent, koop je het niet.

Bovendien vermindert te defensieve
labeling de waarde van de allergie-
informatie op het etiket waar die wel
is gerechtvaardigd. Als een allergische
consument namelijk ontdekt dat hij
diverse gelabelde producten zonder
enig probleem kan eten, neemt hij
een waarschuwing waar die wel op
zijn plaats is, ook niet meer serieus.

Om deze nadelen te vermijden, zou
de ‘may contain-labeling’ uitsluitend
moeten worden toegepast als de kans
op contaminatie te groot is en/of de
gevolgen te ernstig zijn. Maar wan-
neer is sprake van zo’n situatie?

Om antwoord te kunnen geven op
deze vraag is in eerste instantie een
kwantitatieve risicobeoordeling nodig
om de gevolgen van een allergeencon-
taminatie in te schatten.

Risico gekwantificeerd    De tradi-
tionele deterministische risicobeoor-
deling van voedselallergenen bestaat
uit het vergelijken van een puntschat-
ting van de drempelwaarde (de klein-
ste hoeveelheid allergeen waarbij nog
net een allergische reactie ontstaat)
met een puntschatting van de inname
van het allergeen (consumptie gecon-
tamineerde product maal concentra-
tie allergeen). Wanneer de inname
groter of gelijk aan de drempelwaarde
is, kan een allergische reactie niet
worden uitgesloten. Het antwoord
luidt dan: “het is mogelijk dat het
betreffende product een allergische
reactie veroorzaakt”. Wanneer voor de
variabelen worst case getallen worden
berekend, wordt het risico gewoonlijk
overschat. Gemiddelde waarden leve-
ren een realistischer beeld op, maar
kwantitatieve informatie ontbreekt
nog steeds. En juist die is essentieel
voor de kosten/baten afweging en dus
een gefundeerd risicomanagement.

TNO heeft daarom een model ont-
wikkeld waarbij de gehele dataverza-
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Alleen het vermijden van een allergeen kan klachten voorkomen.
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meling wordt gebruikt en niet slechts
een puntschatting hieruit. Deze zoge-
heten probabilistische benadering
(afbeelding) levert kwantitatieve
gegevens op over het aantal personen
dat een allergische reactie zal krijgen
ten gevolge van een gecontamineerd
product, eventueel opgesplitst naar
ernst van de reactie.

Case study    De methode is aan de
hand van een case study (hazelnoot-
eiwit in chocoladepasta) uitgewerkt.
Chocoladepasta kan sporen van
hazelnooteiwit bevatten door kruis-
contaminatie in de productieketen.
Diverse chocoladepastamonsters van
verschillende merken werden geanaly-
seerd. Het resultaat van de traditione-
le deterministische methode is als
volgt: de gemiddelde inname aan
hazelnooteiwit door consumptie van
een bepaald merk chocoladepasta
(dat volgens het etiket geen hazel-
nooteiwit bevatte) was 2,2 mg
(gemiddelde concentratie hazelnoot-
eiwit in de chocoladepasta: 0,12 mg/g;
gemiddelde dagelijkse consumptie
van chocoladepasta in Nederland: 19
g). Deze inname ligt boven de drem-
pelwaarde van ≤ 1 mg. De uitkomst is
dus: allergische reacties zijn niet uit te
sluiten. Het aantal consumenten
waarvoor allergische klachten wordt
verwacht, is normaliter niet bekend.
Deze belangrijke informatie berekent
het probabilistische model wel. In het
geval van deze chocoladepasta wordt
verwacht dat zo’n 420 personen per
miljoen een allergische reactie zullen
ondervinden. Deze resultaten zijn
gedetailleerd beschreven in VMT
2006 (1) en in Food & Chemical
Toxicology 2007 (2).

Sensitiviteitsanalyse    Vervolgens
is een probabilistische sensitiviteits-
analyse uitgevoerd, zodat de factoren

met de grootste
invloed op de uit-
komst (het percen-
tage personen waar-
voor een allergische
reactie wordt ver-
wacht) konden wor-
den geïdentificeerd.
De invloed van ver-
schillende aspecten
van de drempel-
waardenverdeling en
de consumptiever-
deling zijn bekeken.
Er is onder andere
een onderscheid
gemaakt naar de
aard en ernst van de verwachte aller-
gische reacties. De potentie van het
allergeen en het aantal personen dat
een bepaald product consumeert, blij-
ken de grootste invloed op de uit-
komst te hebben.

Limieten allergeencontaminatie
Met de ontwikkeling van de kwantita-
tieve risicobeoordelingmethode voor
voedselallergenen is het mogelijk om
voor verschillende concentraties van
verschillende allergenen in verschil-
lende typen producten, het percenta-
ge van de bevolking te berekenen
waarvoor een allergische reactie
wordt verwacht. Hoewel nog veel
gegevens ontbreken, is de weg naar
een gefundeerde ‘may contain-labe-
ling’ hiermee in zicht. Want wanneer
de impact van een contaminatie
bekend is, kunnen limieten worden
gesteld voor de concentratie allergeen
in een product om een bepaald
beschermingsniveau te halen. Vanaf
deze limiet is labeling van het
betreffende allergeen dan geïndiceerd,
beneden deze grens niet.

Geaccepteerd risico    Om deze
grenzen op te kunnen stellen, is ant-

woord op de volgende moeilijke vraag
nodig: Welk risico accepteren we? Het
doel is immers een beschermingsni-
veau overeen te komen waarmee de
allergische consument wordt
beschermd tegen ernstige sympto-
men, terwijl onnodige keuzebeper-
king wordt vermeden.

Om van een nul-risico-streven naar

een geaccepteerd-risico-denken te
komen, en om vervolgens consensus
te bereiken over het gewenste
beschermingsniveau, is uitgebreide
politiek-maatschappelijke discussie
nodig. De tijd voor deze discus-
sie is nu aangebroken.
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