NAAM BERIJF

Allergeneninforma e voor gehospitaliseerde
pa ënten
Bij opname wordt aan de hand van een anamnese‐
formulier geïnformeerd naar gekende allergieën.
Bij ziekenhuisopname meld je een bestaande voe‐
dingsallergie of –intoleran e best nog even aan de
verpleging of logis ek assistent, die de informa e
bezorgt aan de dië sten. Je maal jdkaart zal aange‐
past worden zodat je steeds aangepaste en aller‐
geenvrije maal jden krijgt.

Meer weten?
Wij hopen van harte dat deze brochure je wegwijs
gemaakt hee .
Indien je graag bijkomende informa e wenst, dan kan
een dië ste steeds langskomen. Wend je hiervoor tot
de verpleging.

Een aangenaam
toegewenst.
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Het is belangrijk dat je duidelijk doorgee of het over
een allergie of een intoleran e gaat.
De dië ste is elke dag aanwezig tussen 8u15 en 16u
als je bijkomende informa e wil verkrijgen.

Allergeneninforma e voor bezoekers van de
cafetaria
Heb je vragen bij de bereidingen in de cafetaria of bij
de producten die in de cafetaria verkocht worden?
Hiervoor kan je steeds de (chef)kok aanspreken of
een medewerker van het cafetariapersoneel.
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Allergenen
De 14 belangrijkste voedingsallergenen
Volgens een Europese richtlijn uit 2014 moet elke
aanbieder van voedingsmiddelen allergeneninfor‐
ma e geven over zijn producten. Voor mensen
met een voedselallergie of intoleran e zal het
hierdoor eenvoudiger worden om te achterhalen
welk voedsel welke allergenen bevat.

1.

Glutenbeva ende granen: gluten zijn
eiwi en in tarwe, rogge, gerst, spelt
en kamut. (vaak verontreinigde soor‐
ten: haver, zemelen en zetmeel).

Met deze brochure willen we je extra informa e
geven i.v.m. de meest voorkomende allergenen.

2.

Wat is het verschil tussen een voedselallergie
en een voedselintoleran e

3.

Een allergie is een fou eve reac e van het afweer‐
systeem. Het lichaam beschouwt een onschuldig
eiwit (“allergeen”) als gevaarlijk en maakt hierte‐
gen an stoﬀen aan.
Een overreac e van het afweersysteem kan symp‐
tomen van uiteenlopende ernst veroorzaken met
erns ge en zelfs dodelijke gevolgen.
Het is dus de bedoeling bij een voedselallergie de
voedingsmiddelen die allergenen beva en volledig
te vermijden.
Een intoleran e wordt niet geïni eerd door het
immuunsysteem. Concreet houdt een intoleran e
in dat je bepaalde voedingsmiddelen .niet kan ver‐
dragen.
Bijvoorbeeld, bij personen met een lactose‐
intoleran e is er een tekort of afwezigheid van het
enzym (laktase) dat noodzakelijk is voor de verte‐
ring. Soms is een kleine inname wel mogelijk zon‐
der reac e. Dan is er een bepaalde toleran e voor
dit voedingsmiddel.

4.

5.

6.

9.

Selderij: alle types; groene sel‐
der, wi e selder, knolselder,…
Alle producten die selder be‐
va en (bouillonblokjes, kruiden‐
mengelingen,
charcuterie,…)

Schaaldieren: garnalen, krab, kree ,
scampi, langous nes en zeevruchten.

10.

Eieren en producten op basis van eie‐
ren: eidooier en wit van ei in taart,
pudding…

Mosterd en producten op basis
van mosterd: sauzen, mayonaise,
marinades…

11.

Sesamzaad en producten op ba‐
sis van sesam: falafel, humus,…

Vis en visproducten: o.a in sauzen,
bijvoorbeeld Worcestershiresaus.

12.

Aardnoten en producten op basis van
aardnoten: pinda’s, pindakaas, arachi‐
deolie, saté…

Zwaveldioxide en sulfiet: conser‐
veringsmiddelen van E220 tot
E228 (wijn, gedroogd fruit…)

13.

Soja en producten op basis van soja:
sojamelk, tofoe, tempeh, vegetarische
burgers…

Lupine en producten op basis
van lupine: wordt gebruikt ovv
meel in brood– en banket.

14.

Weekdieren: schelpdieren maar
ook inktvis (mosselen, oesters,
zeeslakken, calamaris,…).

7.

Melk (inclusief lactose): melk, boter,
kaas, yoghurt, flan, ...van alle diersoor‐
ten: koe, geit, schaap, buﬀel…

8.

Noten: amandelen, hazelnoten, walno‐
ten, cashewnoten, pecannoten, para‐
noten, pistachenoten, macadamiano‐
ten.

