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kwantitatieve richtlijn voor may contain-etikettering: 

oplossing voor de allergische  
consument

Astrid Kruizinga, Marty Blom en              
Geert Houben, TNO, Zeist

Wanneer moet een mogelijkheid van 
kruiscontaminatie met een allergeen op de 
verpakking vermeld worden? De huidige 
may contain-etikettering leidt tot onnodige 
keuzebeperking van de allergische 
consument en toont een slecht verband 
met de aan- of afwezigheid van een 
voedselallergeen door kruiscontaminatie. 
Het ontwikkelen van een kwantitatieve 
richtlijn voor de may contain-etikettering 
op basis van een goed gefundeerde 
risicobeoordeling is dan ook noodzakelijk. 
Deze kwantitatieve richtlijn draagt bij aan 
een waardevoller etiket voor de allergische 
consument. 

Voor allergische consumenten is het vermij-
den van voedingsmiddelen met een bepaald 
allergeen de enige manier om een allergische 
reactie te voorkomen. Een belangrijk hulp-
middel hierbij is de allergie- informatie op het 
etiket. Wanneer een allergeen volgens recep-
tuur aanwezig is, is declaratie van dat aller-
geen op de verpakking verplicht. Deze ver-
plichting geldt voor 14 bekende bestanddelen 
waar mensen overgevoelig op kunnen reage-
ren: glutenhoudende granen, schaaldieren, 
ei, vis, pinda’s, soja, melk (inclusief lactose), 
noten, sesamzaad, selderie, lupine, weekdie-
ren, zwaveloxide en sulfiet (>10 mg SO2/kg) 
en mosterdzaad (EU directie 2003/89/EC en 
2006/142/EC).
Een allergeen kan ook in een product aanwe-
zig zijn als gevolg van onbedoelde kruiscon-
taminatie, bijvoorbeeld wanneer de produc-
tielijn onvoldoende schoongemaakt kan 

worden na het verwerken van allergene 
ingrediënten van een vorig product.

May contain-etikettering De 
may contain-etikettering waarschuwt voor de 
mogelijke aanwezigheid van een allergeen als 
gevolg van kruiscontaminatie. Op de verpak-
king staat dan bijvoorbeeld ‘kan sporen van 
pinda’s bevatten’ of ‘gemaakt in een bedrijf 
waar ook noten verwerkt worden’. Waar voor 
allergene ingrediënten duidelijke regels be-
staan - namelijk als het allergeen een ingredi-
ent is moet dit worden vermeld - is de may 
contain-etikettering allerminst helder. Een 

duidelijk wettelijk kader en limieten waarbo-
ven een allergeencontaminatie moet worden 
vermeld (ook wel actielimieten genoemd), 
ontbreken namelijk. In onder andere Neder-
land, België en Engeland zijn er richtlijnen 
ontwikkeld voor het omgaan met may con-
tain-etikettering. Dit zijn kwalitatieve richtlij-
nen en geven dus geen kwantitatieve maat 
boven welke concentratiegrens een bepaalde 
formulering op het etiket moet staan.
Boodschappen doen kan voor allergische 
consumenten een lastig, dagelijks terugke-
rend probleem zijn. Cornelisse-Vermaat 
et al.(1) hebben in een Nederlands en Grieks 
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panel de mening van de allergische consu-
ment ten aanzien van de informatie op het 
etiket onderzocht. Aangegeven werd dat de 
may contain-etikettering hen in hun voedsel-
keuze beperkt. Ook meldden consumenten 
dat het etiket vaak niet goed leesbaar is, zo-
wel qua duidelijkheid als qua woordgebruik. 
Verder gaven de Nederlandse deelnemers in 
het onderzoek specifiek aan dat supermark-
ten geregeld het assortiment wisselen en dat 
producten vaak van samenstelling wisselen 
(zie ook het artikel op pagina 26).

kruiscontaMinatie Recent onder-
zoek (2,3,4) heeft aangetoond dat er een 
slechte correlatie is tussen de may contain-
informatie op het etiket en de aan- of afwe-
zigheid van een voedselallergeen door kruis-
contaminatie. Een groot aantal producten 
met een may contain-vermelding bevat inder-
daad meetbare concentraties van het betref-
fende allergeen, echter producten zonder 
deze vermelding bevatten vaak eveneens dit 
allergeen.
Onduidelijk is wat de grootte van het risico is 
als gevolg van kruiscontaminatie. Hoewel het 
moeilijk is om de omvang van de problemen 
in te schatten, is er retrospectief onderzoek 
dat aantoont dat er allergische consumenten 
zijn die als gevolg van onbedoelde allergeen-
consumptie een allergische reactie hebben. 
Bijvoorbeeld in Spanje zijn bij 436 allergische 
consumenten gedurende vijf jaar in totaal 530 
allergische reacties gerapporteerd. Hiervan 
was 22,4% als gevolg van onbedoelde aller-
geenconsumptie (5). Een ander Spaans on-
derzoek bij koemelk-allergische kinderen 
heeft aangetoond dat van de 88 onderzochte 
kinderen er 35 (39,7%) een allergische reactie 
hadden in het voorgaande jaar. Van deze re-
acties waren er 16 als gevolg van kruisconta-
minatie (6). In Canada bleek dat 47,8% van 
de 1.454 allergische consumenten een allergi-
sche reactie had gehad als gevolg van onbe-
doelde allergeenconsumptie. Hierbij gaf 47% 

aan dat er sprake was van onjuiste etikette-
ring, 28,6% noemde een onduidelijk leesbare 
etikettering als reden en 8,3% sprak van het 
negeren van de may contain-vermelding (7). 

accepteren risico Al met al kan 
worden geconcludeerd dat kruiscontaminatie 
een oorzaak is van allergische reacties, maar 
dat door ontbreken van gericht onderzoek de 
mate waarin dit voorkomt nog onvoldoende 
kan worden ingeschat. Duidelijk is wel dat de 
may contain-etikettering de keuzevrijheid van 
de allergische consument beperkt, terwijl de 
informatiewaarde en betrouwbaarheid van 
deze waarschuwing snel terrein verliezen.
Om deze nadelen te vermijden zou er voor 
de may contain-etikettering een kwantitatieve 
richtlijn moeten worden ontwikkeld met li-
mieten voor de allergeencontaminatie, zodat 
het duidelijk is wanneer een dergelijke waar-
schuwing wel en wanneer niet op het etiket 
hoort te staan. Een voorwaarde om tot kwan-
titatieve richtlijnen te komen is het accepte-
ren van een bepaald risico.

risicobeoordeling TNO heeft een 
probabilistische risicobeoordeling beoor-
deeld waarmee de risico’s van allergenen 
kunnen worden gekwantificeerd (zie afbeel-
ding 1) (2,8). Uitgaande van een bepaalde 
hoeveelheid allergeen in een voedingspro-
duct kan daarmee worden berekend hoeveel 
consumenten daarop allergisch zullen reage-
ren. De risicobeoordelingmethode is wereld-
wijd erkend als de beste aanpak voor risico-
beoordeling van allergenen voor risico- 
management-doelstellingen (9).

Andersom kan met behulp van deze methode 
worden berekend wat de maximale concen-
tratie van een allergeen in een product mag 
zijn, wanneer een fabrikant of wetgever een 
grens stelt aan het risico dat hij zou willen ac-
cepteren (zie afbeelding 2; hierin is als voor-
beeld het voorkomen van allergische reacties 
in maximaal 5% van de allergische consu-
menten). Hiervoor zijn de volgende gegevens 
nodig: een bepaald geaccepteerd risico, een 

‘Boodschappen doen kan voor allergische consumenten een lastig, 
dagelijks terugkerend, probleem zijn’

afbeelding 1. het principe van de probabilistische benadering  
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schatting van de consumptie (middels portie-
groottes of op basis van een Voedsel Con-
sumptie Peiling) en gegevens over de gevoe-
ligheid van patiënten voor de betreffende 
allergenen. De gevoeligheid van individuele 
patiënten voor bepaalde allergenen (drempel-
waarden) kan worden vastgesteld door mid-
del van dubbelblind placebogecontroleerde 
voedselprovocaties. 
TNO heeft op basis van literatuuronderzoek 
en intensieve internationale samenwerking 
met klinische centra zoals het UMC Utrecht, 
het UMC Groningen, het Jeroen Bosch Zie-
kenhuis in Den Bosch, de Universiteit van 
Berlijn en het Food Allergy Research and Re-
sources Program (FARRP) uit de VS data ver-
zameld van drempelwaarden voor belangrijke 
voedselallergenen. Deze data zijn gebruikt 
om inzicht te krijgen in de verdeling van de 
drempelwaarden in de populatie en is van 
groot belang voor het onderbouwen van een 
kwantitatieve may contain-richtlijn met 
actielimieten voor een may contain-waar-
schuwing. 

internationale ontwikkelingen

Australië
Het Allergen Bureau in Australië heeft sinds 

2007 het Voluntary Incidental Trace Allergen 
Labelling systeem (VITAL Grid). Deze VITAL 
Grid is een kwantitatieve richtlijn over hoe 
om te gaan met kruiscontaminatie en de may 
contain-etikettering. Met deze methode kun-
nen producenten van levensmiddelen de im-
pact van kruiscontaminatie van allergenen 
beoordelen. Afhankelijk van de concentratie 
van het allergeen wordt een advies voor eti-
kettering gegeven. Dit advies varieert van niet 
vermelden op het etiket, may contain vermel-
den of vermelden als ingrediënt. Op dit mo-
ment worden de actiegrenzen van de VITAL 
Grid herzien. Het Amerikaanse FARRP van de 
Universiteit Nebraska en TNO voeren deze 
herziening samen uit. De database die TNO 
heeft aangelegd en de risicobeoordelings- 
methode die TNO heeft ontwikkeld, vormen 
de basis voor deze herziening. Naar verwach-
ting zullen eind 2011 nieuwe actiegrenzen be-
schikbaar zijn.

Europa
Binnen Europa is door ILSI Europe een werk-
groep ingesteld die eveneens werkt aan het 
vaststellen van actiegrenzen voor een kwanti-
tatieve richtlijn voor may contain-etikettering. 
Deze werkgroep heeft ervoor gekozen van de-
zelfde aanpak en gegevens gebruik te maken 

als die voor de herziening van de Australi-
sche VITAL Grid worden gebruikt. De werk-
groep, waarin TNO eveneens vertegenwoor-
digd is, zal een onafhankelijke validatie 
uitvoeren van de uitkomsten van de VITAL 
Grid herziening. De werkgroep zal een aantal 
scenario’s doorrekenen om na te gaan of de 
voor Australië afgeleide actielimieten ook 
voor Europa veilig genoeg zijn. 

conclusie Een may contain-vermel-
ding beperkt de keuzevrijheid van de allergi-
sche consument, terwijl we weten dat er een 
slechte correlatie is tussen een may contain-
vermelding op het etiket en de daadwerkelijke 
aanwezigheid van het allergeen. Er is dan ook 
een duidelijke noodzaak voor het ontwikkelen 
van kwantitatieve richtlijnen voor de may 
contain-etikettering op basis van een goed 
gefundeerde risicobeoordeling. In internatio-
naal verband, zowel in Europa als Australië, 
wordt hier aan gewerkt. Deze kwantitatieve 
richtlijn kan ervoor zorgen dat het etiket op 
producten voor de allergische consument 
duidelijker en waardevoller wordt.
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bepaald allergeen  in een actielimiet voor etikettering.
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