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etikettering van allergenen mag beter, 
maar incidenten lijken onvermijdbaar

Hans Damman

Sylvia Breitner is zwaar allergisch voor onder andere pinda-eiwit. 
‘Je voelt je zo slecht, dat je er alles aan doet om dat niet binnen te 
krijgen.’ Toch deed het eten van een donut haar belanden op de 
afdeling spoedeisende hulp. Op het etiket stond namelijk geen 
waarschuwing. Een gesprek met betrokken partijen leert dat 
dergelijke incidenten helaas nooit helemaal te vermijden zijn.

Den Haag, begin dit jaar. Consument Sylvia Breitner koopt bij haar su-
per Hoogvliet in Den Haag een doosje met daarin vier verse donuts. 
Omdat zij het etiket niet goed kan lezen, de inkt is niet dik gedrukt, de 
letters klein en de ruimte beperkt, vraagt zij aan het winkelpersoneel 
of de donuts ook pinda bevatten. Op het nieuwe etiket staat geen 
waarschuwing dat het product in een omgeving is geproduceerd waar-
in ook pinda’s worden verwerkt of soortgelijke bewoordingen. Breitner 
besluit de donuts te kopen.

Fo
to

: H
en

r
iëtte g

u
est.

sylvia breitner met 

de donut die Haar 

onverwacHt op de 

spoedeisende Hulp 

deed belanden. 



Allergie & Voeding
|  se

p
te

m
b

e
r

/o
k

to
b

e
r

 2011  |  n
u

m
m

e
r

 9/10  |

27

  |  vo
e

d
in

g
 n

u
  |

Rond zes uur drinkt ze thuis koffie met daarbij een donut. Al direct na 
de eerste hap reageert haar lichaam. De krampen en de benauwdheid 
zijn zo heftig dat ze op de afdeling spoedeisende hulp van het Rode 
Kruis Ziekenhuis terechtkomt. In eerste instantie wordt nog gedacht 
dat de griep voor de heftige benauwdheid zorgt - zij slikte daarvoor 
sinds een dag Prednison - maar de heftige krampen maken haar al 
snel duidelijk dat haar lichaam heftig allergisch reageert op pinda- 
eiwit. Breitner: ‘De Prednison heeft de reactie gedempt, anders was ik 
er nog veel ernstiger aan toe geweest.’

Hoogvliet De extra medicijnen die Breitner in het ziekenhuis 
krijgt, werken goed zodat ze in de loop van de nacht weer naar huis 
mag. Daar belt zij ‘s morgens de klantenservice van Hoogvliet en doet 
haar beklag over de fout op het etiket. ‘Ze zouden iemand naar de 
bakkerij sturen om dit verder uit te zoeken.’ ’s Middags belt klanten-
service haar terug. Breitner: ‘Ze hadden het uitgezocht en daarbij was 
gebleken dat de donuts inderdaad sporen van noten en pinda kunnen 
bevatten.’ Verder wordt zij erop gewezen dat de super niet wettelijk 
verplicht is de mogelijke aanwezigheid van allergenen te melden om-
dat het gaat om verse producten die in de winkel zelf worden verpakt. 
De brief die zij al de volgende dag van de klantenservice ontvangt, be-
vestigt dit standpunt nog eens. ‘De inkoper zal samen met de leveran-
cier bekijken of het mogelijk is een groter etiket te gebruiken en hierop 
de allergenen toch te vermelden.’ Verder stelt klantenservice dat zij af-
hankelijk zijn van correcte informatie van hun leverancier, vandaar dat 
zij niet op ‘heel korte termijn dit kunnen realiseren, maar voor de toe-
komst ons best doen meer te doen dan de wettelijke verplichting ons 
oplegt.’ Verder wordt haar verzekerd dat in de afgelopen negen jaar 
dat Hoogvliet deze donuts verkoopt, een dergelijk ernstige reactie nog 
nooit heeft plaatsgevonden. Als ‘kleine tegemoetkoming voor het on-
gemak’ is, zoals de vorige dag ook is toegezegd, een waardecheque 
van € 25 bijgesloten.
Dat ongemak is overigens nog niet over. Breitner voelt zich de dagen 
na het incident nog erg moe. ‘Mijn gehele lichaam heeft een enorme 
klap gekregen. Ik kan nog steeds heel weinig; heb nog last van mijn 
longen, ben benauwd en dergelijke.’

verHaal van Breitner Breitner is al vanaf haar pubertijd aller-
gisch en intolerant voor een lijst van stoffen. Behalve vis en pinda 
staan daarop veel fruitsoorten en bepaalde kruiden als kurkuma. Op 
veel van de stoffen reageert haar lichaam al heftig, met vis- en pinda-
eiwitten als uitschieters. ‘Ik hoef maar een veegje te hebben, dan is 
het al mis.’ Zij vertelt van situaties uit het (verre) verleden, zoals het 
oplopen van een kruisbesmetting via een niet goed schoongemaakt 

tafeltje in een restaurant of het drinken uit hetzelfde glas van een van 
haar kinderen. Als consument heeft zij door schade en schande met 
haar situatie om leren gaan. Uit eten gaan doet zijn niet of nauwelijks. 
‘Mensen staan er vaak niet bij stil en bakken in hetzelfde frituurvet 
eerst kroepoek of een viskroket en daarna patat. De enige waar ik nog 
wel naar toe durf, is McDonald’s. Op hun site is veel informatie over 
allergenen te vinden en ook in hun restaurants liggen lijsten met wel-
ke allergenen in welke producten voorkomen.’

Veel producten koopt zij bij reformzaken en maaltijden maakt zij zo 
veel mogelijk zelf. Overigens heeft zij met voorverpakte levensmidde-
len in het algemeen goede ervaringen. ‘Allergenen staan daar meestal 
goed op aangegeven. Wel is door de vele waarschuwingen de keuze 
soms erg beperkt, ook al omdat ik producten met daarop ‘kan sporen 
bevatten’ of ‘is gemaakt in een fabriek waar ook pinda’s en noten wor-
den verwerkt’ niet eet. Absoluut niet! Je gaat dat risico niet lopen, 
want je voelt je dan zo slecht. Het gaat erom dat er de juiste informa-
tie op staat.’

om de tafel Om te leren van dit incident vindt een gesprek plaats 
tussen Breiter en vertegenwoordigers van Hoogvliet bij Superunie in 
Beesd, waarvan Hoogvliet veel producten betrekt. Aanwezig zijn Paul 
van Hooren, manager product integrity bij Superunie, René van der 
Post, category manager Vers bij Hoogvliet en Jeroen Hendrickx van 
Kroonenburg. Deze laatste adviseert Superunie en aangesloten leden 
op het gebied van Warenwetgeving.
‘De communicatie van onze kant is door omstandigheden inderdaad 
niet goed verlopen’, erkent Van der Post. ‘Klantenservice informeert 
bij dergelijke klachten altijd direct de verantwoordelijke category ma-
nager. Die raadpleegt de specificaties en vraagt via zijn account- 
manager bij de fabrikant om hun proces te doorlopen en te achterha-
len waar het fout kan zijn gegaan. In dit geval heeft Van de Moortele 
richting mij aangegeven dat er in hun proces, zelfs op de gehele pro-
ductielocatie, geen pinda’s voorkomen. Ook geen producten daarvan, 
denk aan arachideolie. Wel verwerken zij amandelen, maar dat is in 
een ander deel van de fabriek. In feite zou je daar de gehele voortbren-
gingsketen – van oogst tot binnenkomst bij de fabrikant – voor moe-
ten controleren en dan nog kun je niet 100% uitsluiten dat er geen 
pinda in kan zitten. Vergeet ook niet dat het soms bijna ondoenlijk is 
om uit voorgaande schakels informatie te krijgen.’ 
Desgevraagd sluit hij een kruisbesmetting met pinda-eiwit in de win-
kel ook uit. ‘Op de broodafdeling wordt niet met pinda’s gewerkt. Ver-
geet ook niet dat zowel in de voedselveiligheidstandaarden als BRC en 
IFS, als in de CBL-hygiënecode veel aandacht wordt besteed aan het 
voorkomen van kruisbesmettingen.’

ConClusie Alles overziend komen zowel Van der Post, als Van 
Hooren en Hendrickx tot de conclusie dat zij consument Breitner via 
het etiket goed hebben geïnformeerd. ‘Wij volgen het CBL-standpunt 
om terughoudend te zijn met het waarschuwen van kruisbesmettin-
gen. De CBL-leden doen dat alleen voor pinda’s en melkeiwitten. 

‘Vergeet niet dat het soms bijna 
ondoenlijk is om uit voorgaande 
schakels informatie te krijgen’
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Als uit je HACCP-beoordeling blijkt dat je het optreden van kruisbe-
smettingen met deze allergenen onvoldoende beheerst, dan waar-
schuwen we daarvoor op het etiket. Bij de donuts kunnen we kruis- 
besmettingen vrijwel geheel uitsluiten, en dus waarschuwen we onze 
klanten daarvoor niet. We dekken ons dus bewust niet in door stan-
daard ‘kan sporen van …’ op het etiket te zetten. Daar is de consu-
ment niet bij gebaat. Hoe erg we het ook in dit geval voor mevrouw 
Breitner vinden. Aan de andere kant, zoals eerder opgemerkt: de afge-
lopen negen jaar hebben we bij dit product nog nooit een dergelijk 
ernstig incident meegemaakt.’ 

etiketten Toch is Hoogvliet, of beter gezegd Superunie, met 
haar leden bezig om de informatie op de etiketten van de huismerk-
producten te verbeteren. Een en ander komt voort uit de nieuwe Euro-
pese voedselinformatieverordening. ‘We krijgen iedere week een aan-
tal vragen over allergenen, vooral gluten en koemelk’, vertelt Van 

Hooren. ‘Dergelijke vragen kunnen wij voorkomen door daar informa-
tie over op te nemen op de etiketten.’ Hendrickx: ‘Daar zul je grotere 
etiketten voor nodig hebben, waarop meer informatie in een groter let-
tertype kan staan. Dat hebben we in de brief naar mevrouw Breitner 
duidelijk willen maken. Maar ook dan geldt dat het etiket niet de op-
lossing is, maar een eindresultaat is van alle inspanningen uit het 
voortraject.’
 
vervangen Etiketten op vers verpakte bakkerijproducten verdie-
nen bij menig supermarktketen sowieso meer aandacht. Soms lijkt het 
wel of er nog matrix-printertjes uit de jaren ‘90 worden gebruikt. Maar 
volgens Van der Post is dat niet zo snel en gemakkelijk gerealiseerd. 
Niet voor niets had Hoogvliet al richting Breitner aangegeven dit niet 
op heel korte termijn te kunnen realiseren. ‘In het meest gunstige ge-
val praatje je zomaar over een doorlooptijd van minimaal acht maan-
den tot een jaar’, aldus Van der Post.

‘Maar ook dan geldt dat het etiket niet de oplossing is, maar het 
eindresultaat van alle inspanningen uit het voortraject’

albert Heijn 

volstaat met dit 

etiket. op de 

onderkant bevindt 

zicH alleen nog een 

bonussticker.  

dit c1000-Filiaal 

gebruikt Het etiket 

als sluitzegel op de 

verpakking. 
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bij jumbo kan alle inFormatie op Het etiket 

dankzij een piepklein (maar vet aFgedrukt) 

lettertje. de allergenenvermelding valt 

niet op.

Het etiket van Hoogvliet is 

nauwelijks te lezen.


