
 
 

Verslag VBZ congres Grip op allergenen in grondstoffen 

 

Aanleiding voor dit congres zijn de problemen bij producenten van levensmiddelen met 

kruisbesmetting in hun grondstoffen. Dit resulteert in recalls van producten. Daarnaast lopen er 

rechtszaken over kruisbesmetting bij producenten van levensmiddelen.  

Belangrijk voor het oplossen van beide knelpunten is een wereldwijde afspraak voor de aanpak 

van dit risico. Concreet betekent dit wetgeving voor kruisbesmetting en meer kennis in de keten 

over het voorkomen en kwantificeren van kruisbesmetting. 

Waarom duurt dit zo lang? Charlotte ter Haar, adviseur levensmiddelenwetgeving en 

voedselveiligheid van VBZ snapt dat wel. Er zijn afspraken voor het vaststellen van normen voor 

stoffen waar alle consumenten last van hebben zoals contaminanten. Maar de kennis over het 

ontwikkelen van normen voor stoffen die voor de ene consument gewoon een voedingsmiddelen 

zijn en waar een andere consument last van heeft of in het ergste geval zelfs bij een kleine 

inname door kan sterven is gecompliceerd en in ontwikkeling. 

In de wetgeving is goed geregeld hoe moet worden omgegaan met allergenen die in de receptuur 

worden gebruikt en er zijn normen voor glutenvrije wetgeving. Voor het maken van wetgeving 

voor kruisbesmetting is er recent werk verzet door het bedrijfsleven door de ontwikkeling van het 

VITAL 3.0 programma1, de Europese Commissie in de hygiëne verordening2 en de mededeling3 

waarin de inspanningsverplichting van preventieve maatregelen en reiniging wordt toegelicht.  

In de Hygiëne verordening staat dat er moet worden gereinigd om kruisbesmetting te voorkomen 

in de hele keten. Dirk Nikokleiski zal hier dieper op in gaan. In de mededeling staat dat een 

waarschuwing voor mogelijke aanwezigheid van kruisbesmetting van allergenen (PAL4) mag pas 

worden gebruikt als er een risico beoordeling heeft plaatsgevonden. In deze mededeling wordt 

verwezen naar Codex voor de reference doses, drempelwaarden waarboven een consument met 

een voedsel allergie last van krijgen van kruisbesmetting. Allergenenetikettering uit voorzorg is 

een verklaring naast de lijst van ingrediënten. De uitwerking van deze mededeling voor de hele 

keten wordt toegelicht door Marjan van Ravenhorst. Jeroen Dijksma licht toe welke stappen bij 

het grondstoffen verwerkende bedrijf Zeelandia zijn gezet om kruisbesmetting te borgen in een 

fabriek van 20 jaar oud. Nadine Kregting zal delen wat de impact is van allergenen recalls bij 

Jumbo Supermarkten hoe zij effectief leveranciers helpt om zaken beter aan te pakken en ook 

intern verder aan de slag wil met deze complexe materie.  

In Codex is gekeken naar de belangrijkste/ priority allergenen5 en naar de risico beoordeling6. Tot 

slot hebben ook verschillende lidstaten zoals Nederland7 en België8 zich verdiept in 

 
1 https://allergenbureau.net/ 
2 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0382&qid=1615199039887&from=EN 
3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022XC0916(01)&from=EN 
4 Precautionary allergen labelling 
5 https://www.fao.org/publications/card/en/c/CB9070EN 
6 https://www.fao.org/3/cb7971en/cb7971en.pdf 
7 https://www.nvwa.nl/binaries/nvwa/documenten/consument/eten-drinken-
roken/allergenen/risicobeoordelingen/advies-van-buro-over-allergenen-in-voedingsmiddelen/advies-van-buro-
over-allergenen-in-voedingsmiddelen.pdf 
8 https://www.favv-afsca.be/wetenschappelijkcomite/adviezen/2022/_documents/Advies08-
2022_SciCom2021-22_Referentiedosisallergenen.pdf 
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drempelwaarden en de risico beoordeling. Goed nieuws is dat de Nederlandse overheid zich aan 

het herbezinnen is over PAL en de reference doses uit 2016.  

Charlotte: Als ik het mocht zeggen werd de nieuwe wetgeving voor kruisbesmetting volgend jaar 

al van kracht met de reference doses van FAO, WHO, de PAL ‘kan bevatten’ of ‘may contain’, 

werd een risico beoordeling volgens SimplyOK9 of ILSI10 liefst wereldwijd geaccepteerd. 

Marjan van Ravenhorst, directeur van Allergenen Consultancy B.V. gaat dieper in op de aspecten 

die in bovengenoemde mededeling van de Europese commissie van september 2022 staan. 

Kruisbesmetting vindt plaats in het eigen proces bij productie van levensmiddelen. Daar is al veel 

kennis over ontwikkeld. De aanpak van kruisbesmetting in grondstoffen is enerzijds vergelijkbaar, 

maar anderzijds zijn er ook nieuwe aspecten die moeten worden meegenomen.   

In het eigenproces wordt geïnventariseerd welke allergenen aanwezig zijn middels specificaties 

en worden preventieve maatregelen genomen middels het weren van allergenen in grondstoffen 

of op lijnen, door aanpassing van de apparatuur, de planning, de schoonmaak en validatie van de 

reiniging. Dan pas vindt een risicobeoordeling plaats bijvoorbeeld door een VITAL berekening. En 

als het nodig blijkt risico communicatie middels PAL.  

Bij kruisbesmetting in grondstoffen zijn er verschillen tussen verwerkte producten (aroma’s, 

zetmelen, melkpoeder en kruiden), dierlijke primaire producten en plantaardige producten. Bij 

dierlijke producten is er een risico voor kruisbesmetting bijvoorbeeld bij granen in de krop van 

kippen als van die huid collageen wordt gemaakt en eierdooiers uit de eierstoffen van leghennen 

komen soms in de bouillon die van legkippen wordt gemaakt. Zo kan er tarwe door de honing 

zitten die aan bijen wordt bijgevoerd voor de winter. 

Bij plantaardige grondstoffen is het belangrijk om de aanwezige allergenen te herkennen. Zo is 

bijvoorbeeld de bladsla mizuma eigenlijk gewoon mosterblad en dus een allergeen. Bij het 

gebruik van gewasbeschermingsmiddelen met sulfiet op aardbeien is sulfiet ook een allergeen en 

het gebruik van melk bij de oogst van komkommer ook. Mesje die worden gebruikt bij het 

afsnijden van de komkommers worden tussendoor in melk gedoopt ter voorkoming van 

overdracht van virussen.  

Bij Co-mingling moet je denken aan allergenen in zaaigoed, allergenen door rotatieteelt, door de 

omgeving bijvoorbeeld als in het voorjaar allemaal brassica soorten langs de velden groeit, of 

biodiversiteit van akkerranden waar ook mogelijk allergenen tussen groeien. Tarwekorrels zitten 

vaak in zakken met gedroogde linzen, omdat linzen meestal groeien op velden met tarwe als 

steungewas.  

In plantaardige grondstoffen is het van belang dat bij het gebruik van landbouwmachines geen 

allergenen overdracht plaatsvindt, niet tijdens transport, opslagfaciliteiten en het schonen van 

grondstoffen is ook belangrijk. Zo zijn er ooit in een partij geoogste raapzaad plantendelen, gerst, 

erwt, onkruidzaden en steentjes aangetroffen. Dit kan onder de microscoop kwantitatief worden 

vastgesteld. 

Na deze opsomming van gevaren wordt vervolgens uitgelegd hoe moet worden omgegaan met 

grondstof informatie. Eerst het van belang om een overzicht te maken van alle grondstoffen, 

ingrediënten, proceshulpstoffen en productcontactmaterialen. Vervolgens wordt kwantitatieve 

allergeneninformatie aan de leverancier gevraagd en is de term bevat of kan bevatten niet meer 

 
9 https://www.simplyok.eu/ 
10 https://ilsi.eu/publication/practical-guidance-on-the-application-of-food-allergen-quantitative-risk-
assessment-qra/ 



 
 
voldoende. Gebruik hiervoor een handige productspecificatie11. Beoordeel de informatie van de 

leverancier en zorg voor een documentatie systeem. 

Als de leverancier die informatie niet geeft, ga dan in gesprek en gebruik hierbij deze leidraad12. 

Vraag mogelijke besmettingsroutes uit en probeer preventieve maatregelen te treffen. Verzamel 

bewijs visueel en alleen daarna een analyse. Maak als dat kan afspraken over de maximale 

hoeveelheid kruisbesmetting. Schat tot slot het risico in voor het eindproduct door te kijken of het 

allergeen al onderdeel is van het recept, of schonen mogelijk is en of het een punt of homogene 

besmetting is.  

Er is ook een handleiding co-mingling van het allergen bureau13 ontwikkeld met een aanpak waar 

veel nadruk ligt op analyseren. Het advies van Marjan is om met beleid te analyseren. Let op bij  

bij inhomogeniteit van de besmetting, het aantal monsters, kruisreactie bij ELISA, en soms is er 

ook geen (goede) kwantitatieve methode beschikbaar zoals bij weekdieren. Het gehalte is niet 

altijd exact als er matrixeffecten zijn, let op omrekenfactoren, meetspreiden en invloed van de 

processing zoals bij pinda in lecithine het geval was. Visuele inspectie is vaak een goed 

alternatief. 

Afsluitend meldt zij nog dat kruisbesmetting kan varieren in concentratie en frequentie en niet 

altijd gelijk verdeeld is in een batch. Ze adviseert om met 1 bewoording voor PAL te gebruiken, 

ook al zijn de risico’s niet altijd even hoog. Vermijd het woord ‘sporen’ en geef geen uitleg hoe de 

kruisbesmetting optreedt (lijn, proces, bedrijf). Gebruik kwantitatieve risicobeoordelingen zoals de 

SimplyOK code of practise of die in het QRA rapport van ILSI, dat al door Charlotte is 

aangehaald. Voorkom te hoge besmettingsniveaus en vermeld als het even kan de verschillende 

suballergenen bij noten en bij granen. 

Marjan weet uit ervaring dat allergenenmanagement enorm groot en complex is. Pak zaken stap 

voor stap aan en met de focus op het meest cruciale element. Het is niet verstandig om alles 

tegelijk aan te pakken, dan overzie je het niet meer.  

Jeroen Dijksman, QUESH manager van Zeelandia H.J. Doeleman b.v. (Zeelandia) legt uit dat bij 

Zeelandia kruisbesmetting aan de orde van de dag is met totaal 8 allergenen in 5 fabrieken op 28 

lijnen en in 95% van de producten. Maar ook als 98% van de recepturen allergenen bevat en er 

veel droge producten zijn, kun je sturen. 

Daar waar mogelijk wordt gekozen voor alternatieven in plaats van allergenen.  

Welke maatregelen worden gebruikt om kruisbesmetting te voorkomen? Maatregelen waar je aan 

moet denken is een scheiding op aparte lijnen, in tijd (produceer in campagnes), het afbouwen 

van concentraties in opeenvolgende producties, verwijder productrestanten en gebruik waar 

mogelijk schoonmaak programma’s. En transparantie naar de klant staat voorop. 

Bij het beheer van de grondstoffen wordt gestreefd naar het vermelden van kwantitatieve 

informatie, toegestane en niet toegestane allergenen per productieproces, recepturen die 

allergenen bevatten en de hoogste dosering allergenen per productieproces en de maximale 

versleping in combinatie met het toegepaste schoonmaakscenario.  

De borging vindt plaats door metingen in het eindproduct, validatie van de schoonmaak, het 

meten van productrestanten bij overdracht campagnes, validatie van verslepingen d.m.v. tracers 

 
11 https://www.allergenenconsultancy.nl/sjabloon-allergeneninformatie 
12 https://www.allergenenconsultancy.nl/fdownload/Cross contact in the supply chain and allergen risk 
assessment.pdf 
13 https://allergenbureau.net/wp-content/uploads/2022/08/ 
ASSESSING_AGRICULTURAL_CROSS_CONTACT_Aug_22_F1.pdf 
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in de producten/overdracht en tot slot vind een periodieke (her)validatie plaats van het 

allergenenmanagementsysteem t.b.v. optimalisaties. 

Dit leidt tot specificaties met relevante allergeneninformatie. Allergeenvrije producten zijn ook 

mogelijk en daar wordt dit onderbouwd met certificering, validatie en monitoring. Aanwezigheid 

van allergenen wordt altijd gemeld. Verlaagde gekwantificeerde gehalten kruisbesmetting is soms 

mogelijk, met de kanttekening dat extra beheersmaatregelen kostenverhogend zijn. 

Bij Zeelandia zijn verschillende teams betrokken. Denk aan de QUESH-afdeling voor de borging 

van het allergenenmanagementsysteem (AMS), het HACCP team voor de periodieke toetsing 

van de werking van AMS, het allergenenbeleidsteam voor grote aanpassingen (uitbannen van 

een bestaand allergeen), specificatiebeheer zowel voor grondstoffen als voor producten. Dit 

betekent dat er continue 2 tot 3 FTE continue bezig zijn met activiteiten voor het AMS. En daarbij 

is contact met veel afdelingen binnen Zeelandia, denk aan productie, planning, logistiek, P&L 

(wat is dat), R&D, QESH, QC, Proces Technologie en Procurement.  

Het AMS is constant in ontwikkeling bij aanschaf van nieuwe apparatuur, bij verbouwingen. 

Specifieke aandachtspunten zijn dan schoonmaakbaarheid (inclusief validatie), 

compartimentering, transport van ‘open’ product en automatisering. Het resultaat moet natuurlijk 

ook realistisch en uitvoerbaar zijn ten opzichte van opgelegde normen en eisen. 

Als je kijkt naar de eisen uit de farmaceutische industrie dan is een schoonmaakrisicoanalyse en 

validatie verplicht. Dit zijn GMP en FDA eisen. Bij de farmaceutische industrie moet 

kruiscontaminatie van gevaarlijke stoffen onder de 10 ppm of soms zelfs onder de 1 ppm blijven. 

Jeroen: Te strikte normen die in de farmaceutische industrie gelden maken veilige en betaalbare 

voedingsmiddelen niet mogelijk, voeding is geen farma en mag het ook niet worden. 

Hoe ver kan je gaan met schoonmaken? Dirk Nikoleiski van Commercial food sanitation weet hier 

veel van. Schoonmaken is van algemeen belang voor de hygiëne en met betrekking tot 

allergenen gaat het vaak over eiwitten. Het is belangrijk om de vraag te stellen aan welke 

standaard je wilt voldoen. Gaat het om een fysieke schoonmaak die op het oog schoon is, of om 

een chemische schoonmaak zonder sporen van residuen? Mag er minimale overdracht zijn, wat 

zijn de eisen voor (in-)directe product contact oppervlakken en wat geldt voor onderdelen die niet 

in contact komen met het product? 

De effectiviteit van de schoonmaak wordt beïnvloed door mechanische druk, wrijving, snelheid 

die per lijn en onderdeel moeten worden bekeken, door gebruik van schoonmaakmiddelen in de 

juiste concentratie, de tijd in samenhang met de temperatuur en chemische activiteit en tot slot de 

temperatuur, waarbij 85°C het optimum is.  

Deze 4 factoren zijn allemaal van invloed bij CIP reiniging, maar bij droge reiniging kan niet met 

schoonmaakmiddelen worden gewerkt en met handmatige natte reiniging zal het accent liggen bij 

mechanische inzet. Deze 4 factoren zijn onderling uitwisselbaar binnen economische en 

technische limieten. 

Een aanvulling op deze 4 factoren in de Sinner cirkel zijn hygiënisch ontwerp en eigenschappen 

van het te reinigen oppervlak. 

• Bij hygiënisch ontwerp van de apparatuur, het gebouw en de infrastructuur wordt voor het 

gebruik van de verschillende schoonmaak methoden gekeken naar de oppervlakken en 

geometrie, de mogelijkheid om te scheiden, mogelijkheid om schoon te maken, 

toegankelijkheid, mogelijkheid om af te voeren en de gebruikte materialen. 

• Voor het reinigen van oppervlakken zijn de voedselmatrix, de fysische eigenschappen, 

deeltjesgrootte en -verdeling en de hoeveelheid belangrijk. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Cleaning_in_place


 
 
Als je gaat reinigen maak je een keuze tussen droge en natte reiniging. Bij droge reiniging kun je 

borstelen, schrapen en poesten, vacuum zuigen, met perslucht werken, met droog ijs en met 

droge stoom, spoelen en ‘piggen’. Nat reinigen kan middel CIP, Cleaning out of place (COP) en 

open schoonmaak in de fabriek.  

• Droge stoom is een stoom van 180°C onder druk (10 bar). Met 3 – 5% vocht heb je dan 

een gecontroleerde natte reiniging. Er zijn mobiele eenheden met een elektrische hitte 

kamer.  De stoom loopt door geïsoleerde slangen naar het uiteinde. Er zijn diverse 

systemen met vacuüm (voor vlakke oppervlakken), reinigingsmiddelendosering, 

perslucht, in-place band reiniging, UV-behandeling. Dit is handig voor het reinigen van 

open apparatuur en omgevingsreiniging 

• Spoelen kan met allergeenvrij materiaal. De hoeveelheid moet worden gevalideerd. 

Advies is om bij open apparatuur eerst zo veel mogelijk vuil weg te nemen. Met suiker en 

zout kun je droog spoelen/ aanslag wegkrijgen. Met vloeistoffen zoals warme oliën of 

product kun je ook spoelen. Meervoudig spoelen is effectiever. De exacte hoeveelheden 

moet je bepalen en die is meestal 2-3 keer het volume van het te spoelen object. 

Overweeg voor het spoelen van leidingwerk dezelfde kritische parameters als voor CIP 

reiniging: Geen dode hoeken, let op de stroomsnelheid en de temperatuur. 

• Pigging is te gebruiken voor product terugwinning en het verwijderen van grove 

vuildeeltjes uit leiding voor CIP of spoelen. De gebruikte pigs zijn meestal flexibele, 

detecteerbare cilindrische elastomeren. Je hebt een begin en eindstation en een passend 

ontwerp voor piggen, dat wil zeggen een constante pijpdiameter en passende bochten, 

inclusief kleppen, sensoren en verbindingen. Maak omleidingen voor niet pigbare 

onderdelen zoals een pomp.  

In een praktijkvoorbeeld kan kruisbesmetting met hazelnootstukjes worden 

teruggedrongen. De reiniging bestaat uit een combinatie van pigging (van een viskeus 

product en droge ingrediënten), afwassen en droge reiniging (schrapen alcoholdoekjes) 

Er is geen spoeling nodig. Er vindt uitgebreide bemonstering plaats na overschakeling 

met ELISA. 

Reiniging moet worden gemonitored, geverifieerd en gevalideerd. De validatie kan fysiek 

gebeuren met documentatie of met een visuele inspectie langs de lijn. Analytische validatie is 

mogelijk met passende test kits met oppervlakteswabs, spoelwater of ander spoelmaterialen, 

product en bezinkplaatjes. Als er geen labresultaten beschikbaar zijn kan de productie niet 

worden hervat, kan een tweede reiniging zonder testen worden overwogen of het product wordt 

geblokkeerd tot vrijgave. 

Bij analytische validatie van oppervlakken moet het visueel schoon zijn, de swab test moet een 

oppervlak van 10 x 10 cm beslaan, waarbij onderzoek naar hot-spots wordt geadviseerd en het 

oppervlak vrij moet zijn van chemische residuen. 

Bij analytische validatie van spoelwater moet de PH worden gecontroleerd, de stabiliteit van 

allergenen in het spoelwater en oppervlakken moeten vrij zijn van chemische residuen. 

Bij analytische validatie van spoelmaterialen worden inerte materialen geadviseerd en schurende 

materialen zoals zout en suiker of een ander product. Er moet een procedure zijn voor het 

verwijderen van het spoelmateriaal. 

Analytische validatie van het product kan het Kan omvatten het herstel van oppervlakken en 

verdunning met andere ingrediënten. Het eerste product dat van de lijn komt na een reiniging of 

productwissel moet worden bemonsterd. Voorbeelden van testen voor in de fabriek en in het lab 

worden gegeven. 
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Samengevat:  

• De reinigingsprotocollen voor allergenen verschillen niet van andere 

reinigingsdoelstellingen. 

• In het algemeen zullen afwasregimes resulteren in een effectieve verwijdering van 

allergenen. 

• Let op deeltjes. 

• Beschikbaarheid van droge reinigingsmethoden is beperkt, maar spoelen kan leiden tot 

acceptabele resultaten. 

• Validatie van de reiniging is essentieel om de doeltreffendheid van de toegepaste 

procedure te bevestigen. 

• Real-time controle om te bevestigen dat de verwijdering van allergenen onder controle is.  

Dirk: realiseer je dat met reiniging veel meer kan dan je in eerste instantie denkt.  

Nadine Kregting vertelt het verhaal van Jumbo supermarkten. 

Bij Jumbo wil het aantal allergenen recalls terugdringen. Daarbij is van belang, dat 

kruisbesmetting een onderschat risico is voor allergische consumenten, dat informatie 

kruisbesmetting relevant dien te zijn en indekken niet meer kan. 

Een recall heeft grote impact, omdat alle winkels (>700) moeten worden geïnformeerd, er moeten 

kassa’s worden geblokkeerd, duizenden medewerkers zijn betrokken, de distributiecentra, 

klanten moeten worden geïnformeerd via webmail en telefoon, NVWA en FAVV moet worden 

geïnformeerd etc.  

De oorzaak is vaak etiketwisseling, maar ook kruisbesmetting wordt onderschat. De informatie 

over kruisbesmetting dient relevant te zijn, discussie tijdens de specificatie fase moet hierdoor 

ook minder worden. Er moet een betere informatie voorziening komen en bijbehorende 

hulpmiddelen. 

• Glutenvrije producten moeten hiervoor zijn gecertificeerd. 

• Lactosevrije producten moeten een SimplyOK Audit hebben afgerond 

• Allergenen in de lijst van ingrediënten worden in kapitaalletters vermeld. 

• Daaronder worden de allergenen in een allergenenbox herhaald. 

• Geen Vrij van icoontjes en  

• een adequaat allergenenmanagement bij kruisbesmetting 

Leveranciers heeft een adequaat AMS inclusief VITAL berekening als onderbouwing 

kruisbesmetting. 

Geen kruisbesmettingsvermelding mogelijk zonder als kruisbesmetting niet wordt geheerst. 

Na een recall moet een leverancier verplicht een SimplyOK audit ondergaan en bij 

etiketverwisseling ‘de peiler 4’ van SimplyOK te toetsen. 

Voor leveranciers zijn er nog uitdagingen in de keten, omdat Informatie vanuit 

grondstofleveranciers is nog vaak ontoereikend, Vital pas als alle beheersmaatregelen genomen 

zijn die genomen kunnen worden, Buitenlandse leveranciers kan vooralsnog een uitdaging zijn, 

maar gaan mee in het proces en Juiste manier van toepassen van Vital zal worden getoetst 

Daarom wordt het allergenenbeleid verder uitgedragen, wordt allergenenbeheersing zwaarder 

meegewogen in nieuwe afspraken met leveranciers en producenten. Er is nu zelfs een onderzoek 

eis Vital voor producten waarin geen kruisbesmetting wordt gedeclareerd. De informatie met 

https://www.simplyok.eu/


 
 
betrekking tot allergenen en kruisbesmettingen op de productievloer verbeteren en Training van 

collega’s op de productievloer 

Nadine: Dit moet leiden tot betrouwbare relevante informatie voor de klanten, leveranciers die 

allergenen op een verantwoorde manier beheersen en het terugdringen van het aantal 

terughaalacties.  

 

 


