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De standaard en de wetenschappelijke verantwoor-
ding zijn geactualiseerd en uitgebreid ten opzichte 
van de vorige versie (NHG-Standaard Voedsel-
overgevoeligheid bij zuigelingen, Huisarts Wet 
1995;38:178-84).

Inleiding
Voedselovergevoeligheid is een overkoepe-
lende term voor ongewenste reproduceer-
bare reacties op voedsel in een hoeveel-
heid die getolereerd wordt door ‘normale’ 
personen.1

De  NHG-Standaard Voedselovergevoelig-
heid geeft richtlijnen voor de diagnostiek 
en het beleid bij allergische voedseloverge-
voeligheid (synoniem: voedselallergie) bij 
kinderen en volwassenen. De handelwijze 
bij een anafylaxie op voedsel en bij een ver-
moeden van coeliakie wordt apart bespro-
ken. (Zie kader Anafylaxie bij voedselaller-
gie en kader Coeliakie).
Voor diagnostiek en beleid bij niet-allergi-
sche voedselovergevoeligheid (voorheen: 
‘voedselintolerantie’) worden in deze stan-
daard geen richtlijnen gegeven, maar omdat 
patiënten regelmatig vragen stellen over 
lactose-intolerantie en voedseladditieven is 
enige informatie hierover opgenomen in de 
paragraaf Achtergronden.
Bij een vermoeden van voedselallergie is 
een zorgvuldige anamnestische inschatting 
belangrijk, omdat het ten onrechte stel-
len van de diagnose voedselallergie nade-
lige gevolgen kan hebben. Nadelige gevolgen 
kunnen zijn een stagnerende introductie van 
bijvoeding bij zuigelingen, slechte groei of 
ondervoeding, fixatie op voedsel als oorzaak 
van onschuldige symptomen, sociaal isole-
ment en achterwege blijven van verdere diag-
nostiek of behandeling in het geval van een 
andere aandoening.2 Bij  een aanhoudend 
vermoeden van voedselallergie vindt bevesti-
ging van de diagnose plaats in de tweede lijn.
Het gedeelte dat over koemelkallergie gaat, 
komt in grote lijnen overeen met de Landelij-
ke standaard voedselallergie bij zuigelingen van de 
Jeugdgezondheidszorg.3 Het  gedeelte over 
coeliakie sluit aan bij de multidisciplinaire 
Richtlijn Coeliakie en Dermatitis Herpetiformis.4

Achtergronden
Nadere indeling en begrippen

De indeling van voedselovergevoeligheid 
wordt gemaakt op grond van het onderlig-
gende pathofysiologische mechanisme. Zij 
is weergegeven in figuur 1.

Allergische voedselovergevoeligheid (voedselallergie)
Voedselallergie5 kan immunoglobuline-E- 
(IgE-)gemedieerd en niet-IgE-gemedieerd 
zijn.
Een IgE-gemedieerde voedselallergie kan pas 
ontstaan na sensibilisatie.6 Sens ibilisatie is 
het gevoelig worden van het lichaam voor 
lichaamsvreemde eiwitten na contact met 
het allergeen. Vaak is er sprake van een ver-
hoging van specifiek IgE (sIgE) in het bloed 
of van kwaddelvorming bij een huidtest. 
Sensibilisatie betekent niet dat er altijd een 
allergische reactie ontstaat na inname van 
het allergeen. Asymptomatische sensibili-
satie komt namelijk regelmatig voor.
Bij niet-IgE-gemedieerde voedselallergie7 
treedt een allergische reactie op na inname 
van een voedselallergeen, zonder dat sen-
sibilisatie aantoonbaar is. Een voorbeeld 
daarvan is de cellulaire reactie die leidt tot 
een intestinale ontsteking, zoals bij coeli-
akie (zie kader) of eosinofiele oesofagitis.8 
Deze diagnoses worden gesteld door mid-
del van biopsieën uit het maag-darmkanaal.
Een allergie voor koemelk, ei, pinda en 
andere voedselallergenen kan zowel IgE- als 
niet-IgE-gemedieerd zijn.9 Bij b eide vormen 
van voedselallergie kunnen na inname van 
het allergeen symptomen van de huid, het 
maag-darmstelsel, de luchtwegen en/of het 
hart- en vaatstelsel ontstaan.

Niet-allergische voedselovergevoeligheid (voorheen: 
voedselintolerantie)
Niet-allergische voedselovergevoeligheid is 
een ongewenste en reproduceerbare niet-
immuungemedieerde reactie op voedsel in 
hoeveelheden die wel getolereerd worden 
door anderen.
Het meest voorkomend is een lactose-into-
lerantie als gevolg van een lactasedeficiën-
tie.10 Kenmerkende klachten zijn buikkram-
pen, diarree en flatulentie na inname van 
melk. Lactasedeficiëntie is normaal bij pre-
maturen en bij de meeste niet-kaukasische 
volwassenen. Een congenitale lactasedefi-

ciëntie is bij aterme zuigelingen uitermate 
zeldzaam. Een tijdelijke lactasedeficiëntie 
kan ontstaan na beschadiging van het dun-

NHG-Standaard Voedselovergevoeligheid
Eerste herziening

Belangrijkste wijzigingen
– De standaard geeft met name richtlijnen 

voor zuigelingen, maar ook voor oudere 
kinderen en volwassenen.

– Naast koemelkallergie besteedt de 
standaard ook aandacht aan allergie 
voor andere allergenen zoals ei, pinda 
en noten, en aan het oraal allergiesyn-
droom.

– In de standaard zijn aparte kaders opge-
nomen met de handelwijze bij anafylaxie 
en bij een vermoeden van coeliakie.

Kernboodschappen
– Tien procent van de bevolking rappor-

teert een voedselovergevoeligheid. Bij 
maximaal 4% is daadwerkelijk sprake van 
een voedselallergie.

– Een vermoeden van voedselallergie bij 
zuigelingen is meestal niet terecht.

– Bloedonderzoek heeft geen plaats in de 
diagnostiek van voedselovergevoelig-
heid, behalve bij een vermoeden van 
coeliakie.

– Een open eliminatie-provocatie kan ge- 
bruikt worden om voedselallergie onwaar-
schijnlijk te maken.

– Een zekere diagnose voedselallergie is 
alleen te stellen met een dubbelblinde 
placebogecontroleerde voedselprovoca-
tie. Dit kan vooralsnog alleen in de twee-
de lijn.

– Onterecht voorgeschreven eliminatiedi-
eten kunnen nadelige effecten hebben, 
zoals een stagnerende introductie van 
bijvoeding en fixatie op voedsel als oor-
zaak van onschuldige symptomen.

– Na vier maanden kan bij de zuigeling 
vaste voeding geïntroduceerd worden 
zonder dat de kans op een allergie toe-
neemt.

Figuur 1  Indeling van voedselovergevoeligheid.

voedselovergevoeligheid

allergisch

IgE-gemedieerd niet IgE-gemedieerd bijvoorbeeld:
- enzymatisch: lactose-intolerantie
- farmacologisch: additieven

niet-allergisch

wel immunologisch mechanisme geen immunologisch mechanisme

Afgeleid van de consensus over de terminologie van de European Academy of Allergy and Clinical Immunology.1
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nese voor allergie heeft. De aandoeningen 
die bij atopie passen, zijn allergische rinitis, 
astma, constitutioneel eczeem en voedsel-
allergie.

Diagnostische tests bij voedselallergie

De dubbelblinde placebogecontroleerde voedselpro-
vocatie geldt als gouden standaard bij een 
vermoeden van voedselallergie.25 Hierbij 
wordt de reactie op een verdacht allergeen, 
verstopt in voeding die de patiënt wel kan 
verdragen (verum), vergeleken met de reac-
tie op dezelfde voeding zonder het aller-
geen (placebo). Dit onderzoek vindt plaats 
tijdens twee dagopnames in het ziekenhuis. 
Een eerder doorgemaakte anafylaxie is 
geen contra-indicatie.26 Momenteel wordt, 
op advies van de Gezondheidsraad, bestu-
deerd onder welke voorwaarden en op welke 
manier deze vorm van diagnostiek in de eer-
ste lijn zou kunnen worden uitgevoerd voor 
koemelkallergie.
Een makkelijker uitvoerbaar en goedko-
per alternatief is de open eliminatie-provocatie. 
Zowel de patiënt en/of diens ouder als de 
behandelaar weten welk voedingsmiddel 
in welke hoeveelheid wordt gegeven. De 
beoordeling wordt echter bemoeilijkt door 
het subjectieve karakter van veel sympto-
men (zoals misselijkheid, jeuk en buikpijn) 
en vooringenomenheid over de uitslag. Een 
groot nadeel van de open eliminatie-provo-
catie bij een vermoeden van koemelkaller-
gie is dat de helft van de positieve uitslagen 
fout-positief is. Daarom is een eliminatie-
provocatie met name geschikt om voed-
selallergie uit te sluiten, niet om deze met 
zekerheid aan te tonen.27

Een sIgE-bepaling (voorheen RAST), waarbij 
specifieke antistoffen tegen een voedselbe-
standdeel worden bepaald, zegt iets over 
aanwezigheid en mate van sensibilisatie. 
De gebruikte drempelwaarden zijn bepaald 
in de tweede en derde lijn, en zijn daardoor 
ongeschikt om de voorspellingen te doen 
voor patiënten in de huisartsenpraktijk. 
Daarnaast kan een verhoogd sIgE worden 
aangetoond terwijl de patiënt geen klach-
ten heeft bij blootstelling aan het specifieke 
allergeen (asymptomatische sensibilisatie). 
Ook is het mogelijk allergisch te zijn zonder 
dat een verhoogd sIgE aantoonbaar is in 
het bloed, bijvoorbeeld omdat de test het 
sIgE niet weet aan te tonen (fout-negatief) 
of omdat er sprake is van een niet-IgE-geme-
dieerde allergie.9,28

Huidpriktests ge ven informatie over de aan-
wezigheid en mate van sensibilisatie. De 
huidpriktest heeft echter voor de diagnos-
tiek van voedselallergie in de huisartsen-
praktijk dezelfde beperkte waarde als de 
sIgE-bepaling. De uitvoering vergt boven-
dien specifieke deskundigheid en ervaring. 

zijn.12 Het is onbekend hoe vaak een huis-
arts geconsulteerd wordt voor voedselover-
gevoeligheid.
De prevalentie van aangetoonde voedselal-
lergie bij kinderen13 en volwassenen14 wordt 
geschat op 1 tot 4%. Er zijn aanwijzingen dat 
het aantal mensen dat gesensibiliseerd is 
voor voedselallergenen tweemaal zo hoog 
is; de helft van die mensen heeft dus geen 
klachten.6 De betrokken voedselallergenen 
zijn meestal koemelk, ei, vis, schaal- en 
schelpdieren, pinda, noten, soja of tarwe.
Allergische voedselovergevoeligheid bij zui-
gelingen is vrijwel altijd een koemelkallergie, 
die vaak al in de eerste levensmaanden tot 
uiting komt. De prevalentie wordt geschat 
op 1 tot 3% en neemt tot de peuterjaren 
sterk af.15 Een soja-allergie komt voor bij 
maximaal 14% van de zuigelingen met een 
koemelkallergie16 en wordt minder vaak 
beschreven als alleenstaande allergie. Na 
de introductie van bijvoeding ziet men voor-
al allergieën voor ei17 en pinda.18 Notenallergie 
komt minder vaak voor dan pinda-allergie, 
maar kan ernstig verlopen.19

Kruisovergevoeligheid voor fruit of groente 
komt voor bij oudere kinderen en volwas-
senen. Hierbij ontwikkelen patiënten aller-
gische symptomen voor voedingsmiddelen 
met eiwitten die lijken op het (inhalatie)
allergeen waarvoor ze gesensibiliseerd zijn. 
Het meest bekend is de kruisovergevoelig-
heid voor pollen (zoals berk), pit- en steen-
vruchten (zoals appel en perzik) of noten 
(zoals hazelnoot en walnoot). Het cluster 
van symptomen dat hierbij optreedt, wordt 
meestal beschreven als het oraal allergiesyn-
droom: bij inname van het allergeen ontstaat 
een branderig, jeukend gevoel op de lippen, 
mondholte of keel. Soms gaat het gepaard 
met een onschuldig lokaal angio-oedeem, 
zonder verschijnselen van larynxoedeem.20

Natuurlijk beloop en prognose

Bijna alle kinderen met koemelk- en ei-allergie 
ontwikkelen in de loop van enkele jaren tole-
rantie.21 Pinda- en notenallergie blijft meestal 
levenslang bestaan, hoewel de ontwikkeling 
van tolerantie bij respectievelijk 20 en 10% 
beschreven wordt. 22 Het is niet waarschijn-
lijk dat en eczeem23 en astma24 he t gevolg 
zijn van voedselallergie. Waarschijnlijk zijn 
het uitingen van de onderliggende atopie 
(zie kader).

Atopie
Atopie betekent dat iemand allergisch is of 
een aanleg heeft om allergisch te worden bij 
normale blootstelling aan een allergeen. In 
de praktijk betekent dit dat iemand gesensi-
biliseerd is voor inhalatie- en/of voedselal-
lergenen en/of een positieve familieanam-

nedarmslijmvlies, meestal ten gevolge van 
een banale gastro-enteritis.
Kleurstoffen en conserveermiddelen worden soms 
aangewezen als vermoedelijke oorzaak van 
druk gedrag bij kinderen. Het advies om 
het gebruik van kleurstoffen en conserveer-
middelen te vermijden met als doel druk 
gedrag te verminderen is echter onvoldoen-
de onderbouwd. De invloed van suiker op 
hyperactief gedrag is niet aangetoond.11

Epidemiologie

Het vermoeden van voedselovergevoelig-
heid komt veel vaker voor dan een aange-
toonde voedselallergie. Meer dan 10% van 
de bevolking denkt een voedselovergevoe-
ligheid te hebben. Er worden vaak diëten 
toegepast zonder dat goed beoordeeld is of 
de klachten wel aan een allergie te wijten 

Inbreng van de patiënt
De NHG-Standaarden geven richtlijnen voor 
het handelen van de huisarts; de rol van 
de huisarts staat dan ook centraal. Daarbij 
geldt echter altijd dat factoren van de kant 
van de patiënt het beleid mede bepalen. 
Om praktische redenen komt dit uitgangs-
punt niet telkens opnieuw in de richtlijn 
aan de orde, maar wordt het hier expliciet 
vermeld. De huisarts stelt waar mogelijk zijn 
beleid vast in samenspraak met de patiënt, 
met inachtneming van diens specifieke 
omstandigheden en met erkenning van 
diens eigen verantwoordelijkheid, waarbij 
adequate voorlichting een voorwaarde is.

Afweging door de huisarts
Het persoonlijk inzicht van de huisarts is 
uiteraard bij alle richtlijnen een belangrijk 
aspect. Afweging van de relevante facto-
ren in de concrete situatie zal beredeneerd 
afwijken van het hierna beschreven beleid 
kunnen rechtvaardigen. Dat laat onverlet 
dat deze standaard bedoeld is om te funge-
ren als maat en houvast.

Delegeren van taken
NHG-Standaarden bevatten richtlijnen voor 
huisartsen. Dit betekent niet dat de huis-
arts alle genoemde taken persoonlijk moet 
verrichten. Sommige taken kunnen wor-
den gedelegeerd aan de praktijkassistente, 
praktijkondersteuner of praktijkverpleeg-
kundige, mits zij worden ondersteund door 
duidelijke werkafspraken waarin wordt vast-
gelegd in welke situaties de huisarts moet 
worden geraadpleegd en mits de huisarts 
toeziet op de kwaliteit. Omdat de feitelijke 
keuze van de te delegeren taken sterk afhan-
kelijk is van de lokale situatie, bevatten de 
standaarden daarvoor geen concrete aanbe-
velingen.
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Jeugdgezondheidszorg) of er sprake is van 
een afbuigende groeicurve.

Aanvullend onderzoek

Een sIgE-bepaling of een ‘screeningtest voor 
voedselallergenen’ (een IgE-bepaling voor 
een mix van voedingsbestanddelen) wordt 
afgeraden.28 Bij een positief sIgE voor een 
of meer voedingsmiddelen is nog niet 
bewezen dat er een verband bestaat met de 
symptomen. Anderzijds kan men aan een 
voedselallergie lijden zonder aantoonbare 
sensibilisatie.

Evaluatie

Er is sprake van een vermoeden van een voedsel-
allergie indien twee of meer van de volgende 
criteria van toepassing zijn:3

– er is een duidelijk en herhaald verband 
in de tijd tussen de voedselinname en 
het optreden van steeds dezelfde symp-
tomen;

– de symptomen betreffen twee of meer 
verschillende orgaansystemen (maag-
darm, huid, luchtwegen);

– ondanks adequate maatregelen blijven 
de klachten onveranderd bestaan;

– er is een positieve familieanamnese voor 
atopische aandoeningen.

Als de vermoedelijke voedselallergie koemelk 
betreft, verricht de huisarts bij kinderen jon-
ger dan 1 jaar een open eliminatie-provoca-
tie (zie Protocol Eliminatie-provocatie op http://
www.nhg.org, rubriek NHG-Standaarden). 
Bij een negatieve uitkomst is een koe-
melkallergie zeer onwaarschijnlijk. Bij een 
positieve uitkomst is de kans 50% dat de 
patiënt daadwerkelijk een koemelkallergie 
heeft.
In geval van andere allergenen verricht de 
huisarts geen open eliminatie-provocatie. 
Naar provocaties met ei, pinda, noten en 
andere allergenen is te weinig onderzoek 
verricht om veilige toepassing in de eerste 
lijn te kunnen garanderen. Daarnaast blijft 
een allergie voor pinda, noten en andere 
allergenen vaak levenslang bestaan. Daar-

(of verzorger) en gaat na wat zij zelf reeds 
hebben ondernomen. Indien zij het ver-
dachte voedingsmiddel geëlimineerd heb-
ben uit de voeding, beoordeelt de huisarts 
bij twijfel aan de volledigheid van de elimi-
natie met behulp van een voedingsdagboek 
en/of diëtist of het verdachte voedingsmid-
del inderdaad volkomen gemeden wordt. 
Is dat niet het geval en heeft de patiënt na 
onbewuste inname geen klachten, dan is er 
geen voedselallergie.
De huisarts vraagt expliciet naar de volgen-
de punten.
– Wat zijn de symptomen en hoe lang na 

de voeding treden ze op?33

– Treden de klachten ook op zonder bloot-
stelling aan het verdachte voedingsmid-
del? (Zo ja, dan is een voedselallergie 
minder waarschijnlijk.)

– Wanneer het verdachte voedingsmiddel 
reeds volledig vermeden wordt: blijven 
de klachten bestaan of keren ze weer 
terug?

– Komt er bij de patiënt of eerstegraads 
familieleden atopie voor (voedselaller-
gie, constitutioneel eczeem, allergische 
rinoconjunctivitis of allergisch astma)?34 
Vraag nauwkeurig uit hoe de diagnose is 
gesteld.

Laat in geval van een onduidelijke anam-
nese de patiënt een diagnostisch voedings-
dagboek bijhouden (zie NHG-Patiëntenbrief 
Voedingsdagboek, http://www.nhg.org, rubriek 
Patiëntenvoorlichting).

Lichamelijk onderzoek

Voor het vaststellen van voedselallergie 
heeft het lichamelijk onderzoek weinig bete-
kenis. Het dient vooral ter uitsluiting van 
andere pathologie. De huisarts objectiveert 
de gerapporteerde symptomen en verricht 
het daarbij passende lichamelijk onderzoek. 
Vanwege de veelheid aan ingangsklachten 
wordt daarop hier niet verder ingegaan.
Beoordeel bij kinderen met langdurige 
gastro-intestinale klachten aan de hand 
van het groeidiagram (op te vragen bij de 

Het bewaren van de reagentia geeft proble-
men omdat zij beperkt houdbaar zijn en de 
aandoening weinig voorkomt.29

Huidplakproeven voor de diagnostiek van 
voedselallergie worden alleen gebruikt in 
wetenschappelijk onderzoek of in specia-
listische centra en hebben daarom geen 
plaats in de huisartsenpraktijk.30

Richtlijnen diagnostiek
Symptomatologie

Een voedselallergie geeft meestal aanslui-
tend aan de voeding een combinatie van tel-
kens dezelfde symptomen uit verschillende orgaan-
systemen: de huid (urticaria, jeukende rash, 
angio-oedeem), het maag-darmstelsel (jeuk 
en zwelling in de mond-keelholte, acuut 
braken, buikpijn of diarree), en/of de lucht-
wegen (rinitis, hoesten, stridor of piepen), 
en/of de bloedsomloop (tachycardie, hypo-
tensie of collaps). Met name bij kinderen 
worden ook zeldzamere vertraagde (6-48 
uur na inname) reacties beschreven van 
de huid (therapieresistent eczeem) en het 
maag-darmstelsel.31 De reactie treedt op 
boven een drempeldosis, die verschilt per 
individu.
Er is echter geen enkel symptoom dat spe-
cifiek is voor het bestaan van een voed-
selallergie. Als verklaring voor de klachten 
worden daarom eerst andere oorzaken voor 
een ongewenste reactie op voedsel overwo-
gen, zoals bacteriële contaminatie (‘voed-
selvergiftiging’), psychosomatische reacties 
(zoals aversie) of voedingsfouten (zie tabel 
1). Milde vormen van eczeem worden niet 
veroorzaakt door een voedselallergie. Bij 
ernstig eczeem dat onvoldoende reageert op 
een adequate behandeling kan voedselallergie 
een in stand houdende factor zijn.23 Huilen 
en prikkelbaar gedrag als enige klacht wor-
den vrijwel nooit veroorzaakt door voedsel-
allergie.32

Anamnese

Bij een vermoeden van voedselallergie 
informeert de huisarts naar de achterliggen-
de ideeën en verwachtingen van de patiënt 

Tabel 1 Symptomen en differentiaaldiagnose bij kinderen

Symptomen passend bij 
allergie

Meest voorkomende (niet-allergische) oorzaken

Huid
– urticaria of rash meestal idiopatisch, infectie (meestal viraal), contacturticaria, aspecifi eke oorzaken zoals koude, warmte, zon of druk 

(zie NHG-Farmacotherapeutische richtlijnen Urticaria en Contacteczeem);
– eczeem milde vormen van constitutioneel eczeem (zie NHG-Standaard Constitutioneel eczeem), seborroïsch eczeem
Luchtwegen
– verstopte of loopneus meestal van virale origine (zie NHG-Standaard Allergische en niet-allergische rhinitis)
– volzitten of piepen meestal virale bovenste luchtweginfecties (zie NHG-Standaard Astma bij kinderen)
Maag-darmstelsel
– braken regurgitatie, aversie, voedingsfouten (te veel of te snel voeden, verkeerde samenstelling van de voeding), infecties, 

gastro-oesofageale refl ux, pylorusstenose
– diarree gastro-enteritis of andere infecties, peuterdiarree, voedingsfouten (zie braken)
Excessief huilen te veel prikkels, geen ritme, obstipatie, factoren in de ouder-kindinteractie

Voor farmacotherapeutische richtlijnen en standaarden, zie http://www.nhg.org.
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noten stelt de huisarts de diagnose oraal 
allergiesyndroom.
Bij een voorgeschiedenis van anafylaxie ver-
wijst de huisarts voor verdere diagnostiek 
naar de tweede lijn.

Richtlijnen beleid
Voorlichting

Leg bij een negatieve eliminatie-provocatie voor 
koemelk aan de ouders uit dat het kind koe-
melk verdraagt. De moeder hoeft bij borst-
voeding geen dieetmaatregelen te nemen 
en hypoallergene kunstvoeding is niet 
nodig. Bied een controleafspraak aan om 
de herintroductie te begeleiden.
Leg bij een positieve eliminatie-provocatie voor 
koemelk uit dat er slechts in de helft van 
de gevallen een werkelijke allergie is. Koe-
melkallergie bij kinderen gaat meestal over 
voor de peuterleeftijd. Een dubbelblinde 
placebogecontroleerde voedselprovocatie 
in de tweede lijn kan meer zekerheid over 
de diagnose verschaffen, maar is tijdrovend 
en niet overal te realiseren. Daarom kiest de 
huisarts, rekening houdend met het natuur-
lijke beloop, voor de volgende praktische 
aanpak. Adviseer bij een kind jonger dan 
1 jaar met een positieve open eliminatie-
provocatie voor koemelk het verdachte 
voedingsmiddel tijdelijk uit het dieet te eli-
mineren. Zie voor de uitvoering onder Niet-
medicamenteuze adviezen.
Bij patiënten met het oraal allergiesyndroom 
legt de huisarts uit dat mond-keelklachten, 
indien er geen andere klachten zijn, als 
onschuldig kunnen worden beschouwd. Het 
mijden van voedingsmiddelen die klach-
ten veroorzaken is niet nodig. Bewerking 
(meestal verhitting) van fruit en groente kan 
de allergene werking laten verdwijnen.
In aansluiting op de gegeven monde-
linge voorlichting kunt u de patiënt de 
NHG-Patiëntenbrieven over voedselover-
gevoeligheid meegeven. Deze brieven zijn 
gebaseerd op de NHG-Standaard en bevat-
ten informatie over voedselovergevoelig-
heid en de behandeling ervan. 
(Zie http://www.nhg.org, rubriek Patiënten-
voorlichting.)

Niet-medicamenteuze adviezen

Bij kinderen met koemelkallergie die uitsluitend 
borstvoeding krijgen, volgt de moeder een 
dieet waaruit koemelk en producten waarin 
dit is verwerkt zijn geëlimineerd. Bij lang-
durige eliminatie van koemelk bestaat bij 
de moeder een kans op deficiënties van 
onder andere vitamine B2 en calcium. Ver-
wijzing naar een diëtist is wenselijk voor het 
behoud van een volwaardige voeding en de 
zekerheid van vermijding van het allergeen. 
Ook kan worden gekozen voor voedingssup-
plementen.

het allergeen (zie Verwijzing).
Als de patiënt uitsluitend klachten heeft van 
een branderig, jeukend gevoel op de lippen, 
in de mondholte of in de keel na inname 
van telkens dezelfde vruchten, groente of 

om is het zinvol een vermoeden te laten 
bevestigen in de tweede lijn met behulp 
van een dubbelblinde placebogecontro-
leerde voedselprovocatie, zodat er duide-
lijkheid is over de noodzaak tot mijden van 

Coeliakie
Achtergronden
Coeliakie is een T-celgemedieerde allergie voor gluten.45 De prevalentie wordt geschat op 0,5% 
bij kinderen en 0,4% bij volwassenen. Familieleden van coeliakiepatiënten hebben een grotere 
kans op de aandoening.46 Coeliakie kan bij jonge kinderen darmklachten en/of een groeiachter-
stand veroorzaken. Bij volwassenen kunnen onverklaarde malaise en/of atypische buikklachten 
op coeliakie wijzen. Bij de meerderheid van kinderen en volwassenen is het klinische beeld niet 
specifiek en soms afwezig. Onverklaarde anemie kan een aanwijzing voor coeliakie zijn. Een 
normaal gewicht, overgewicht en obstipatie (intermitterend met diarree) sluiten de diagnose 
niet uit.47

Over het natuurlijke beloop van coeliakie is weinig bekend. De behandeling, het volgen van een 
glutenvrij dieet, is ingrijpend. Het is niet duidelijk in hoeverre de behandeling, met name van 
een symptoomloze coeliakie, beschermt tegen latere gevolgen.48 Daarom is screening door de 
huisarts niet aangewezen en richt de diagnostiek zich op patiënten met hinderlijke klachten.

Diagnostiek
De huisarts vraagt bloedonderzoek naar coeliakie aan bij patiënten met onverklaarde:
– chronische intestinale klachten, of
– gewichtverlies (of bij kinderen groeivertraging), of
– anemie (zie NHG-Standaard Anemie).

Het bloedonderzoek bij verdenking op coeliakie bestaat uit een bepaling van IgA-weefseltrans-
glutaminaseantistoffen (tTGA).49 De patiënt moet in de weken voorafgaand aan het bloed-
onderzoek dagelijks minstens twee glutenbevattende maaltijden hebben genuttigd. Bij een 
glutenarm dieet kan de serologie fout-negatief zijn. Indien de tTGA-uitslag negatief is, vraagt 
de huisarts een totaal-IgA-bepaling aan. Bij een positieve of dubieuze tTGA-uitslag vraagt de 
huisarts vervolgens IgA-endomysiumantistoffen (EMA) aan. Vaak worden tTGA en totaal IgA of 
EMA al opeenvolgend als ‘coeliakieserologie’ door het laboratorium bepaald. De serologie bij 
kinderen jonger dan 2 jaar kan fout-negatief zijn. De precieze kans hierop is niet te geven, maar 
is waarschijnlijk klein.
In geval van een verhoogd tTGA is de kans ongeveer 60% dat de klachten worden veroorzaakt 
door coeliakie. Een aanvullend positief EMA maakt de kans op een fout-positieve uitslag zeer 
klein. In geval van een positieve coeliakieserologie vindt ter bevestiging van de diagnose verwijzing 
plaats naar een (kinder)maag-darm-leverarts, bij voorkeur met belangstelling voor coeliakie.
Bij een negatieve coeliakieserologie kan de diagnose coeliakie verworpen worden, maar verwijzing is 
toch aangewezen wanneer er klinische aanwijzingen zijn voor coeliakie en de patiënt:
– een IgA-deficiëntie heeft;
– familielid is van een coeliakiepatiënt;
– jonger is dan 2 jaar.

De patiënt en/of diens verzorgers krijgen het advies in afwachting van de bevestiging van de 
diagnose de inname van glutenbevattende voeding niet te verminderen, omdat dit bij de dun-
nedarmscopie met biopsie een fout-negatieve uitslag kan veroorzaken.50

Behandeling
De behandeling wordt geïnitieerd door de (kinder)maag-darm-leverarts en bestaat meestal uit 
eliminatie van tarwe, rogge, gerst, spelt en kamut uit het dieet onder begeleiding van een des-
kundige diëtist, het attenderen op de patiëntenvereniging (Nederlandse Coeliakie Vereniging) 
en een jaarlijks bloedonderzoek.
De controles vinden in principe plaats bij de kinderarts of maag-darm-leverarts. Het advies 
voor volwassen coeliakiepatiënten die niet gecontroleerd willen worden in de tweede lijn of die 
geen glutenvrij dieet willen gebruiken, is een jaarlijkse controle van gewicht, Hb, ferritine, foli-
umzuur, vitamine B12, calcium, albumine, alkalische fosfatase, TSH en tTGA. De huisarts laat bij 
aanhoudende klachten of tekenen van progressieve malabsorptie door een goed geïnformeerde 
diëtiste nagaan of het gluten volledig uit het dieet geëlimineerd is, of adviseert in geval van het 
ontbreken van een dieet dit weer te hervatten.51 Bij aanhoudende klachten of groeiachterstand 
ondanks adequate dieetmaatregelen verwijst u opnieuw naar de maag-darm-leverarts.
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Voor de behandeling van eczeem wordt ver-
wezen naar de NHG-Standaard Constitutio-
neel eczeem.
Voor de behandeling van astma wordt ver-
wezen naar de NHG-Standaarden Astma bij 
kinderen en Astma bij volwassenen.

Controles

In geval van koemelkallergie bij zuigelingen 
spreekt de huisarts frequente controles af, 
bijvoorbeeld op de leeftijd van 9 en van 
12 maanden. Bespreek of er accidentele 
inname van een zuivelproduct is geweest 
en wat de reactie daarop was. Bespreek, als 
er een periode van volledige eliminatie is 
geweest, of de klachten zijn verdwenen dan 
wel zijn teruggekeerd. Indien er geen recen-
te acute allergische klachten op koemelk 
zijn geweest, vindt herintroductie plaats 
volgens het provocatieschema (zie protocol 
Eliminatie-provocatie op http://www.nhg.org, 
rubriek NHG-Standaard). Een provocatie 
voor koemelk die op de leeftijd van 9 maan-
den positief is, wordt herhaald op de leef-
tijd van 12 maanden. In de tussentijd wordt 
het eliminatiedieet gecontinueerd. De huis-
arts verwijst in geval van een positieve uit-
slag op of na de leeftijd van 1 jaar voor een 
dubbelblinde placebogecontroleerde pro-
vocatie2 om de diagnose koemelkallergie te 
laten bevestigen.
Ook bij afwezigheid van voedselallergie biedt de 
huisarts een controleafspraak na vier weken 
aan, om na te gaan of de herintroductie van 
voedsel geslaagd is.39

Consultatie/verwijzing

De huisarts maakt waar mogelijk afspraken 
met diëtisten, jeugdartsen, verloskundigen 
en specialisten over het beleid bij voedsel-
overgevoeligheid. Ook jeugdartsen kunnen 
een open eliminatie-provocatie doen en 
begeleiding bieden bij de herintroductie 
van koemelk. Het is van belang dat de voor-
lichting over voeding en voedselovergevoe-
ligheid op elkaar worden afgestemd. Een 
goede onderlinge berichtgeving is hierbij 
noodzakelijk.
Indicaties voor verwijzing naar een diëtist 
zijn:
– voorlichting over de te elimineren voe-

ding en hoe dit praktisch uit te voeren;
– twijfel over de volledigheid van elimina-

tie van een voedingsmiddel (bijvoorbeeld 
ter ondersteuning van de voedingsanam-
nese of bij het persisteren van klachten 
tijdens een dieet);

– twijfel of het gevolgde dieet nog in een 
volwaardige voeding resulteert (bijvoor-
beeld wanneer de moeder ter behande-
ling van haar zogende kind langer dan 1 
maand een eliminatiedieet volgt of wan-
neer een eliminatiedieet wordt gevolgd 

beeld op de leeftijd van 9 en 12 maanden.
Bij influenzavaccinatie wordt in geval ei-
allergie geadviseerd te overleggen met het 
RIVM of de GGD.36 Zij beschikken over de 
actuele informatie van de allergeniciteit van 
het vaccin. In principe moet bij anafylaxie door 
ei in de voorgeschiedenis van de vaccinatie wor-
den afgezien, of deze moet in het ziekenhuis 
plaatsvinden. Bij andere klachten van ei-
allergie moet de patiënt na vaccinatie gedu-
rende een half uur geobserveerd worden.

Medicamenteuze therapie

Preventieve medicamenteuze therapie met 
bijvoorbeeld cromoglicinezuur of orale anti-
histaminica is onvoldoende effectief om 
eliminatie van het allergeen uit de voeding 
overbodig te maken.37 Ook orale immuno-
therapie met voedselallergenen is niet zin-
vol. De werkzaamheid en veiligheid zijn niet 
voldoende aangetoond.38

Voor de behandeling van urticaria wordt 
verwezen naar de Farmacotherapeutische 
richtlijn Urticaria.

Wanneer de klachten pas ontstonden tij-
dens het afbouwen van de borstvoeding 
en de introductie van kunstvoeding hoeft 
de moeder geen dieet te volgen. De dosis 
koemelkeiwit in borstvoeding is gering en 
overschrijdt in deze gevallen meestal niet 
de drempeldosis die nodig is om klachten 
te veroorzaken.
Bij kinderen jonger dan 1 jaar met koe-
melkallergie die kunstvoeding krijgen, wordt de 
standaard kunstvoeding vervangen door 
hypoallergene voeding op basis van sterk 
(intensief) gehydrolyseerd wei-eiwit, bij-
voorbeeld Frisopep® of Nutrilon Pepti®.35 
Als alternatief kan gekozen worden voor 
voeding op basis van sterk gehydrolyseerd 
caseïne-eiwit, bijvoorbeeld Friso Allergy 
care® of Nutramigen®. Een kunstvoeding 
op basis van soja wordt afgeraden in ver-
band met een kleine kans dat het kind ook 
hier allergisch op reageert. In verband met 
een grote kans op het snel ontstaan van 
tolerantie vindt herintroductie van koemelk 
binnen enkele maanden plaats, bijvoor-

Anafylaxie bij voedselallergie
Anafylaxie is waarschijnlijk bij verschijnselen van:
– de luchtwegen (stridor, piepen of dyspneu) en/of
– de bloedsomloop (hypotensie en tachycardie of collaps);
die optreden binnen minuten tot uren na inname van het allergeen.

Een gegeneraliseerde huidreactie, angio-oedeem en/of heftig braken of diarree kunnen eerste 
of bijkomende verschijnselen zijn. Binnen minuten tot uren na herstel van de eerste reactie kan 
opnieuw een anafylaxie ontstaan (bifasische reactie). Er is geen consensus over de gewenste 
observatieduur na herstel van een anafylaxie. Adviezen variëren van 4 tot 24 uur.
Risicofactoren voor een levensbedreigende anafylaxie bij voedselallergie kunnen zijn: astma, 
adolescentie of jongvolwassen leeftijd, een eerder doorgemaakte heftige reactie op het betref-
fende voedingsmiddel of een reactie op sporen van het betreffende voedingsmiddel.52

Handelen bij anafylaxie53

– Geef altijd onmiddellijk epinefrine (= adrenaline) 0,3-0,5 mg (kinderen 0,01 mg/kg, maximaal 
0,3 mg) intramusculair in de buitenzijde van het dijbeen. Herhaal de toediening van epine-
frine bij onvoldoende effect, verergering van de klachten of hypotensie na 5 tot 15 minuten. 
Let op: de werkingsduur van epinefrine is vaak korter dan de duur van de anafylaxie.

– Geef bij bronchospasme of dyspneu salbutamol dosisaerosol per inhalatiekamer (100 microg 
per keer verstuiven; 5 maal inademen; procedure 4-10 keer herhalen; bij kinderen tot 8 puf-
jes).

– Dien zo mogelijk 10 l zuurstof per minuut toe via een non-rebreathing masker.
– Geef clemastine 2 mg intramusculair of langzaam intraveneus (kinderen 0,025 mg/kg intramus-

culair). Antihistaminica hebben met name effect op huid en slijmvliezen.
– Geef dexamethason 5 mg intramusculair of langzaam intraveneus (kinderen 0,15 mg/kg). Corti-

costeroïden werken pas na enige uren en spelen daarom geen rol bij herstel van de circulatie 
op korte termijn.

– Verwijs per ambulance naar het ziekenhuis.
– Tot aankomst van de ambulance:

• laat bij hypotensie de patiënt liggen met de benen omhoog;
• breng zo mogelijk een waaknaald in.

Alleen na een doorgemaakte anafylaxie schrijft u een epinefrine auto-injector voor. Geef een 
duidelijke instructie voor het gebruik. De patiënt mag geen bètablokker gebruiken omdat dit de 
werking van epinefrine teniet kan doen. Laat de auto-injector regelmatig controleren op houd-
baarheid. Zorg dat de patiënt een extra exemplaar heeft voor het herhalen van de toediening 
in het geval van een langdurige of bifasische anafylaxie.
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met een bewezen allergie regelmatig na te gaan 
of er inmiddels tolerantie is opgetreden, zodat 
onnodig lange blootstelling aan een eliminatie-
dieet kan worden voorkomen.

Noot 3
Richtlijnen voedselallergie van de Jeugdge-
zondheidszorg
De werkgroep acht de op consensus gebaseerde 
criteria voor de diagnostiek van voedselallergie 
in de Landelijke standaard voedselallergie bij zuigelingen 
ook bruikbaar voor andere leeftijden [Kneepkens 
2005].

Noot 4
Richtlijnen coeliakie van de Nederlandse Ver-
eniging van Maag-Darm-Leverartsen
De NHG-Standaard sluit aan bij de richtlijnen 
voor de huisarts op bladzijden 80 tot 82 van de 
multidiciplinaire Richtlijn Coeliakie en Dermatitis 
Herpetiformis, die is totstandgekomen met onder-
steuning van Kwaliteitsinstituut voor de Gezond-
heidszorg CBO [Nederlandse Vereniging van 
Maag-Darm-Leverartsen 2008].

Noot 5
Pathofysiologie
Centraal in de allergische reactie staan de 
T-lymfocyten. Delen van een voedseleiwit worden 
door antigeenpresenterende cellen aan deze 
T-cellen aangeboden. Welke stukken eiwit her-
kend worden hangt af van de (genetisch varia-
bele) opbouw van de receptor op de T-cel. Welke 
respons de binding van een eiwit aan een T-cel 
tot gevolg heeft, wordt gereguleerd door cytoki-
nen (eiwitten die een rol spelen in de afweer). 
Sommige cytokinen worden alleen uitgescheiden 
tijdens een immuunrespons, andere worden con-
tinu geproduceerd. Sommige cytokinen werken 
lokaal, andere circuleren door het lichaam. De 
combinatie van cytokinen bepaalt wat er gebeurt: 
afweren of tolereren. De reactie wordt dus door 
verschillende omstandigheden bepaald.
Het verwerven van tolerantie voor voedseleiwit-
ten is een actief proces, waarbij in principe ook 
blootstelling aan deze eiwitten moet plaatsvin-
den. Allergie is een ontsporing van dit tolerantie-
verwervingsproces. In recent onderzoek is aange-
toond dat regelmatig contact met een allergeen 
de immuunrespons kan verminderen (desensibi-
lisatie) en dat onderbreking van de blootstelling 
aan het allergeen bij asymptomatische sensi-
bilisatie verlies van tolerantie kan veroorzaken. 
Hoe het immuunsysteem in een therapeutische 
setting tot tolerantie kan worden aangezet wordt 
onderzocht (zie noot 38) [Lack 2008; Male 2006].

Noot 6
Sensibilisatie en IgE-gemedieerde voedselal-
lergie
Bij een IgE-gemedieerde voedselallergie zetten 
geactiveerde T-cellen in de darm andere lymfo-
cyten (B-cellen) aan om specifi ek IgE (sIgE) te 
produceren. sIgE bindt aan mestcellen in weefsel 
of aan basofi ele granulocyten in het bloed. sIgE 
gebonden aan cellen kan maanden in het weefsel 
aanwezig blijven. Dit wordt sensibilisatie genoemd 
[Bruijnzeel-Koomen 2008]. Sensibilisatie kan al 
in utero ontstaan. Deze kinderen kunnen na de 
geboorte al bij een eerste blootstelling via borst- 
of kunstvoeding een allergische reactie vertonen. 
Dit is echter zeldzaam [De Boissieu 2006; Monti 
2002]. Ook kan sensibilisatie of allergie ontstaan 
door passage van voedseleiwitten, zoals koe-
melkeiwit, in de borstvoeding. Hierbij zijn grote 
individuele verschillen [Jarvinen 1999; Sorva 
1994].
Bij hernieuwd contact met het allergeen kan dit 
sIgE degranulatie van mestcellen en basofi elen 
veroorzaken. Minuten tot uren later kunnen aller-
gische symptomen ontstaan, variërend van orale 
tinteling, urticaria, rinitis of bronchospasme tot 
(in zeldzame gevallen) anafylaxie. Na een aantal 
uren kan een late reactie ontstaan ten gevolge 
van eosinofi elen en mononucleaire cellen met 
gastro-intestinale symptomen of verergering van 

ledenbestand gekozen huisartsen gestuurd. 
Twaalf commentaarformulieren werden retour 
ontvangen. Daarnaast is op 12 april 2010 de ont-
werpstandaard besproken in een focusgroep met 
twaalf huisartsen, geleid door S.S.L. Mol van de 
afdeling Implementatie. Tevens werd commentaar 
ontvangen van een aantal referenten, te weten: 
dr. C.M.F. Kneepkens, kinderarts MDL, dr. B.J. 
Vlieg-Boerstra, diëtist, dr. P.L.P. Brand, kinderarts, 
dr. M.O. Hoekstra, kinderarts, drs. G.N. van der 
Meulen, kinderarts en allergoloog. Commentaren 
werden ook ontvangen van de Nederlandse Ver-
eniging voor Kindergeneeskunde, sectie Kinderal-
lergologie, van dr. G. Wanten, MDL-arts UMC St 
Radboud namens de Nederlandse Vereniging van 
Maag-Darm-Leverartsen, en van Artsen Jeugd-
gezondheidszorg Nederland, de VoedselOverge-
voeligheid Overleggroep Diëtisten Academische 
Ziekenhuizen, het diëtistennetwerk Diëtisten 
en VoedselOvergevoeligheid en de Koninklijke 
Nederlandse Organisatie van Verloskundigen. 
Naamsvermelding als referent betekent overigens 
niet dat een referent de standaard inhoudelijk op 
ieder detail onderschrijft. Tijdens de commentaar-
ronde hebben J.J.A.M. van Dongen en M.H. Lunter 
namens de NHG-Adviesraad Standaarden beoor-
deeld of de ontwerpstandaard antwoord geeft op 
de vragen uit het herzieningsvoorstel. In juni 2010 
werd de standaard becommentarieerd en geauto-
riseerd door de NHG-Autorisatiecommissie.
De zoekstrategie die gevolgd werd bij het zoeken 
naar de onderbouwende literatuur is te vinden 
bij de webversie van deze standaard. Tevens zijn 
de procedures voor de ontwikkeling van de NHG-
Standaarden in te zien in het procedureboek (zie 
http://www.nhg.org).
© 2010 Nederlands Huisartsen Genootschap

Noten

Noot 1
Terminologie
Een werkgroep van de European Academy of 
Allergy and Clinical Immunology heeft in 2001 
de terminologie voor allergie en verwante aan-
doeningen herzien [Gerth van Wijk 2002]. ‘Over-
gevoeligheid’ wordt gebruikt als overkoepelende 
term. Daaronder vallen niet alleen alle vormen 
van allergische reacties, maar ook controversiële 
onderwerpen zoals bijwerkingen van voedsel en 
additieven en psychologische reacties.

Noot 2
Negatieve gevolgen van een onterecht elimina-
tiedieet
Bij jonge kinderen kunnen ouders terughoudend 
worden met het geven van bijvoeding omdat ze 
bang zijn dat hun kind voor meer voedingsmid-
delen allergisch zal zijn [Vlieg-Boerstra 1998]. 
(Zeldzame) gevolgen zijn: een defi ciënt dieet 
[Christie 2002], een vertraagde groei [Isolauri 
1998] of rachitis [Fox 2004; Noimark 2008].
Bij oudere kinderen kan het ontstaan van andere, 
onschuldige of voorbijgaande symptomen geïn-
terpreteerd worden als een uiting van een (niet 
aangetoonde) voedselallergie, waardoor ten 
onrechte steeds meer voedingsmiddelen geme-
den worden en zij ondervoed raken [Bouman 
2000; Smits-Wintjens 2000]. De daadwerkelijke 
oorzaken van klachten worden niet achterhaald of 
behandeld [Levy 2009; Wensink 2008].
In meerdere publicaties wordt het verlies van 
tolerantie beschreven bij kinderen met een goed 
gedocumenteerde asymptomatische sensibilisa-
tie en atopie (meestal eczeem). Pas in de periode 
van eliminatie ontstonden bij onbedoelde inna-
me of provocatie acute symptomen van voedsel-
allergie (angio-oedeem, urticaria en dyspneu) 
[Barbi 2004; Flinterman 2006; Larramendi 1992].

Conclusie: ondanks het ontbreken van gerando-
miseerde onderzoeken zijn er aanwijzingen dat 
onterechte eliminatiediëten nadelige gevolgen 
voor de gezondheid kunnen hebben. Dit impli-
ceert ook dat het van belang is om bij kinderen 

waaruit meerdere voedingsmiddelen zijn 
geëlimineerd).

Indicaties voor verwijzing naar een kinder-
arts of internist, bij voorkeur met kennis van 
allergologie, zijn:
– bevestiging van de diagnose koemelkal-

lergie in geval van een positieve uitslag 
op de open provocatie op of na de leef-
tijd van 12 maanden;

– bevestiging van een voedselallergie voor 
andere allergenen;

– aanhoudende klachten of groeiachter-
stand ondanks adequate dieetmaatrege-
len bij reeds gediagnosticeerde voedsel-
allergie;

– ernstige reacties op voeding.

Preventie

Een preventief effect van borstvoeding op 
het krijgen van voedselovergevoeligheid is 
onvoldoende aangetoond.40 Andere maat-
regelen ter preventie van voedselallergie of 
andere atopische aandoeningen, zoals een 
eliminatiedieet tijdens het laatste trimester 
van de zwangerschap of tijdens de lactatie, 
het geven van hypoallergene kunstvoe-
ding41 of het toevoegen van probiotica aan 
de voeding,42 zijn niet effectief en worden 
dus niet geadviseerd. Roken speelt geen rol 
bij het ontstaan van voedselallergie.43

Bijvoeding kan na de leeftijd van 4 maan-
den gegeven worden. Uitstel heeft geen 
preventief effect op het ontstaan van ato-
pie. Adviseer ouders die een kind met een 
voedselallergie hebben en bang zijn dat een 
volgend kind dit ook zal krijgen, nieuwe voe-
dingsmiddelen toch te introduceren omdat 
de kans op ernstige reacties zeer klein is.44

Totstandkoming
Nadat werd besloten te beginnen met de herzie-
ning van de NHG-Standaard Voedselovergevoelig-
heid bij zuigelingen startte in december 2008 een 
werkgroep Voedselovergevoeligheid. Deze werk-
groep heeft een conceptversie gemaakt. De werk-
groep bestond uit de volgende leden: F.W. Albeda, 
huisarts te Badhoevedorp; dr. P.L.B.J. Lucassen, 
huisarts te Bakel en senior onderzoeker aan de 
afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het UMC St 
Radboud Nijmegen; M.T. van Reisen, huisarts te 
Nuth, A.M. Silvius, huisarts te Leiden en werk-
zaam bij de afdeling Public Health en Eerstelijns 
Geneeskunde van het LUMC; C. Wensing, tot 1 juli 
2009 werkzaam als arts M&G in huisartsenpraktijk 
Chaam en tot 1 januari 2010 werkzaam als docent/
coördinator aan Huisartsopleiding Utrecht. M.N. 
Luning-Koster begeleidde de werkgroep tot juni 
2010. F.S. Boukes was betrokken als senior weten-
schappelijk medewerker van de afdeling Richtlijn-
ontwikkeling en Wetenschap van het NHG. M.M. 
Verduijn, apotheker en senior wetenschappelijk 
medewerker van deze afdeling, beoordeelde de 
medicamenteuze adviezen. F. Jonkers was betrok-
ken als wetenschappelijk medewerker van de 
afdeling Implementatie. Door de werkgroepleden 
werd geen belangenverstrengeling gemeld. Meer 
details hierover zijn te vinden in de webversie van 
de standaard op http://www.nhg.org.
In april 2010 werd de ontwerpstandaard voor 
commentaar naar vijftig willekeurig uit het NHG-
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is. Ook is niet aangetoond dat suiker invloed 
heeft op hyperactief gedrag.

Noot 12
Gerapporteerde voedselovergevoeligheid
In een enquêteonderzoek bij schoolkinderen 
(n = 2500, 9-12 jaar, respons 90%) in Friesland 
bleek dat 10,3% ooit een dieet had gevolgd. Een 
derde hiervan deed dit nog steeds ten tijde van 
het onderzoek. In de helft van de gevallen werd 
koemelkeiwit geëlimineerd en verder additieven, 
pinda, suiker, lactose en gluten. Een derde van 
de kinderen met een koemelkvrij dieet startte dit 
na het eerste levensjaar. De meest genoemde 
redenen voor een dieet waren klachten van 
buik (44%), huid (39%), gedrag (17%), luchtwe-
gen (15%) en obesitas (10%). Het dieet was in 
61% aanbevolen door een arts (huisarts 19%) 
[Dousma 2007]. Een dwarsdoorsnedeonderzoek 
van at random geselecteerde inwoners van de 
gemeente Utrecht (n = 1493, 18-70 jaar) liet zien 
dat 198 personen (12,4%) overgevoeligheid rap-
porteerden voor voedsel of additieven, vrouwen 
(15%) vaker dan mannen (9%) [Jansen 1994]. 
Recent onderzoek in ongeselecteerde populaties 
in Engeland toont een vergelijkbare prevalentie 
(7,2 tot 14,2%) van gerapporteerde voedselal-
lergie onder zuigelingen [Venter 2006b], kinderen 
[Venter 2006a] en tieners [Pereira 2005].

Conclusie: meer dan 10% van de bevolking rappor-
teert een voedselovergevoeligheid, en een dieet 
wordt vaak toegepast zonder adequate vooraf-
gaande diagnostiek.

Noot 13
Prevalentie van voedselallergie bij kinderen
Er is weinig epidemiologisch onderzoek van 
goede kwaliteit naar het vóórkomen van voed-
selallergie. De kwalitatief beste gegevens zijn 
gepubliceerd door een ‘Isle of Wight’-onderzoeks-
groep. De onderzoekers volgden een geboorte-
cohort (n = 969, follow-up > 88%) gedurende 
drie jaar. Bijna alle kinderen ondergingen een 
huidpriktest. Bij een positieve uitslag of een 
verdachte anamnese werden ze uitgenodigd voor 
een open eliminatie-provocatie. Bij wederom 
een positieve uitslag werd ter bevestiging een 
dubbelblinde placebogecontroleerde voedsel-
provocatie (DBPGVP, zie noot 25) aangeboden. 
De prevalenties van voedselallergie op 1-, 2- en 
3-jarige leeftijd waren respectievelijk 3,2%, 2,1% 
en 2,9% [Venter 2006b]. Van slechts 12,9% van de 
kinderen met een vermoeden van voedselallergie 
kon de diagnose bevestigd worden. Dezelfde 
onderzoeksgroep heeft in dwarsdoorsnedeon-
derzoeken de prevalenties onderzocht onder 
6-jarigen (n = 798, respons 55,4%) [Venter 2006a] 
en tieners (n = 1636 11-jarigen + 1508 15-jarigen, 
respons 50%) [Pereira 2005]. De prevalenties van 
voedselallergie waren bij de 6-, 11- en 15-jarigen 
respectievelijk 1,6%, 1,4% en 2,1%.
Het DARC-onderzoek onderzocht in Denemarken 
voedselallergie prospectief bij een geboorte-
cohort (n = 486, geboren in het ziekenhuis). De 
kinderen werden onderzocht op 3-jarige leeftijd, 
met hun ouders en hun jongere (n = 111) en 
oudere (n = 301) broertjes en zusjes. Bij urticaria 
in de voorgeschiedenis (n = 80) werd geen provo-
catie gedaan. De prevalentie op de leeftijd van 3 
jaar was 2,3% en bij de oudere broertjes en zusjes 
1% [Osterballe 2005b]. In een vervolgonderzoek 
van dit geboortecohort op 6-jarige leeftijd was de 
prevalentie van voedselallergie 1,2%. Er werd niet 
aangegeven met welk provocatieonderzoek de 
allergie was vastgesteld [Kjaer 2008]. De meest 
voorkomende allergenen tot de leeftijd van 3 jaar 
waren koemelk, ei en pinda [Osterballe 2005b; 
Venter 2008; Venter 2006b], op 6 jarige leeftijd ei, 
pinda, koemelk, vis en sesam [Kjaer 2008; Venter 
2006a] en bij tieners pinda, noten, ei, koemelk, 
schelpdieren en tarwe [Pereira 2005].

Conclusie: de prevalentie van aangetoonde voed-
selallergie bij kinderen varieert van ongeveer 3% 
op 1-jarige leeftijd tot 1-2% in de adolescentie. 

gefermenteerd door colonbacteriën, waardoor 
diarree, gasvorming (fl atulentie) en buikkrampen 
ontstaan [He 2008]. De leeftijd waarop lactase-
vermindering ontstaat en het tempo waarin dit 
gebeurt, is raciaal bepaald. Het is onduidelijk in 
hoeverre de mate van zuivelconsumptie daarmee 
samenhangt.
In de tweede lijn kan als aanvullend onderzoek 
een waterstofademtest aangevraagd worden [Arg-
nani 2008; He 2008; Lomer 2008]. In de praktijk is 
dit vaak overbodig omdat bij klachten simpelweg 
de melkconsumptie verlaagd of vervangen kan 
worden. Een half glas melk en grotere hoeveel-
heden bewerkte melk (kaas, zure melkproducten, 
ijs, tandpasta en medicijnen) worden meestal 
goed verdragen. Het voorbehandelen van melk 
met vrij verkrijgbare lactasetabletten of -druppels 
is mogelijk wanneer een patiënt toch een grotere 
hoeveelheid melk wil nuttigen, maar dit is zelden 
nodig [Tolboom 1987].

Noot 11
Kleurstoffen, conserveermiddelen, suiker en 
hyperactiviteit
In een kwalitatief goede systematische review (23 
RCT’s) werd onderzocht of kunstmatige kleurstof-
fen bij kinderen hyperactiviteit veroorzaken of 
versterken. De gepoolde effectgrootte (zie kader) 
van 15 RCT’s bij kinderen met hyperactiviteit 
(n = 219, gemiddeld 7,9 jaar) was 0,28 (95%-BI 
0,08 tot 0,49). Dit effect is klinisch niet relevant 
en werd alleen gemeten in de niet geblindeerde 
trials. De gepoolde effectgrootte van 8 RCT’s met 
niet-hyperactieve kinderen (n = 132) was niet-
signifi cant [Schab 2004].
Na deze systematische review verschenen nog 
drie relevante onderzoeken. Het eerste was een 
dubbelblind placebogecontroleerd gerando-
miseerd cross-overonderzoek (n = 277, 3 jaar, 
‘Isle of Wight’-populatie), waarin kleurstoffen en 
conserveermiddelen werden onderzocht. In dit 
onderzoek was de effectgrootte 0,51, maar het 
effect was alleen zichtbaar voor sommige ouders 
en niet objectiveerbaar door gedragsonderzoe-
kers [Bateman 2004]. Het tweede onderzoek (n = 
153, 3 jaar, en n = 144, 8-9 jaar uit de algemene 
populatie) had een soortgelijke opzet en vond 
alleen in een subgroep een klein, nauwelijks 
klinisch relevant effect. De resultaten waren niet 
consistent voor de geteste stoffen, de leeftijds-
groepen en gedragsbeoordelaars [McCann 2007]. 
Bij het derde onderzoek, een niet-geblindeerd, 
gerandomiseerd onderzoek naar het effect van 
een eliminatiedieet bij Nederlandse kinderen 
met ADHD, werd een duidelijk gunstig effect 
gevonden. Het dieet werd echter door slechts 
vijftien kinderen gevolgd. Dit onderzoek blijft 
daarom buiten beschouwing [Pelsser 2009].
De relatie tussen suiker en hyperactiviteit staat 
beschreven in een literatuuroverzicht waarin de 
methode niet wordt beschreven. Dit overzicht 
signaleert vijf onderzoeken waarin het effect van 
suiker op de mate van activiteit is onderzocht 
met dubbelblinde placebogecontroleerde provo-
catie in een cross-overdesign. In totaal werden 
137 hyperactieve en 34 ‘normale’ kinderen op 
deze wijze onderzocht. In geen van de onderzoe-
ken werd een verband tussen het gebruik van 
suiker en hyperactiviteit vastgesteld [Cruz 2006].

Effectgrootte
Bij de resultaten van onderzoek naar een behan-
deling wordt vaak een effectgrootte (‘effect size’) 
weergegeven. Dit is een gestandaardiseerde maat 
die het verschil weergeeft tussen het effect van de 
behandeling in de interventiegroep en dat in de 
controlegroep, uitgedrukt als gepoolde standaard-
deviatie bij aanvang van het onderzoek. Waarden 
van 0,2 tot 0,5 wijzen op een klein, nauwelijks 
klinisch relevant effect, waarden van 0,5 tot 0,8 op 
een middelgroot, klinisch relevant effect en waar-
den groter dan 0,8 op een groot effect.

Conclusie: de werkgroep is van mening dat het 
advies voedseladditieven te mijden om druk 
gedrag te verminderen onvoldoende onderbouwd 

bestaand eczeem als gevolg [Male 2006].
In de onderzoeken onder de algemene bevolking 
lijkt een verhoogd sIgE of een positieve huidprik-
test zonder symptomen van allergie (asymptomati-
sche sensibilisatie) een vaak voorkomend fenomeen 
[Pereira 2005; Venter 2006a; Zuberbier 2004]. 
Sensibilisatie komt ruim tweemaal zo vaak voor 
als aangetoonde voedselallergie [Eller 2009]. 
De oorzaak hiervan is onduidelijk. De mate van 
blootstelling aan het allergeen of het ontbreken 
van reactiviteit van de organen kunnen een rol 
spelen.

Noot 7
Niet-IgE-gemedieerde voedselallergie
Bij een niet-IgE-gemedieerde voedselallergie 
worden de T-lymfocyten in de darm door het 
allergeen geactiveerd. Bij een volgend contact 
bindt het allergeen zich aan de gesensitiseerde 
T-lymfocyten, waardoor cytokinen vrijkomen. Het 
effect hiervan kan lokaal in de darm optreden, 
maar ook elders. Sommige groepen T-cellen 
hebben een voorkeur voor een bepaalde plek in 
het lichaam en kunnen zich, nadat ze geactiveerd 
zijn, naar elders verplaatsen (‘homing’). Dit 
proces verklaart waarom er symptomen als ‘koe-
melkgeïnduceerde urticaria’ bestaan [Eigenmann 
2003; Jyonouchi 2008; Ortolani 2006; Sabra 2003].

Noot 8
Eosinofi ele oesofagitis
Eosinofi ele oesofagitis kan zowel door een niet-
IgE- als door een IgE-gemedieerde voedselaller-
gie worden veroorzaakt, door koemelk maar ook 
door andere allergenen. Het wordt gekenmerkt 
door een normale pH-metrie en intra-epitheliale 
eosinofi elen bij histologisch onderzoek van de 
oesofagus. Symptomen bij jonge kinderen zijn 
onrust, regurgitatie, voedselweigering en failure 
to thrive; symptomen bij oudere kinderen zijn 
dysfagie, voedselimpactie of (intermitterende) 
passagestoornissen [Ireland-Jenkin 2008]. Kinde-
ren met een eosinofi ele oesofagitis reageren niet 
op maagzuurremmers maar wel op een elimi-
natiedieet of corticosteroïden [Liacouras 2005]. 
Meestal gaan de klachten vanzelf over rond 
de leeftijd van 12-18 maanden [Heine 2008a]. 
Als (ook) de maag of dunne darm is aangetast, 
spreekt men van eosinofi ele gastro-enteritis; 
als het colon is aangetast van eosinofi ele colitis 
[Husby 2008; Kneepkens 2006]. De prevalentie in 
Nederland is onbekend; de wereldwijde prevalen-
tie wordt geschat op 0,043 per 1000 kinderen en 
0,025 per 1000 volwassenen [Guajardo 2002].

Conclusie: eosinofi ele oesofagitis is zeldzaam en 
de diagnose kan alleen in de tweede lijn worden 
gesteld. Het vermoeden kan rijzen bij kinderen 
met een combinatie van onrust, regurgitatie, 
voedselweigering en failure to thrive.

Noot 9
Gemengde niet-IgE- en IgE-gemedieerde voed-
selallergie
In een populatieonderzoek naar voedselover-
gevoeligheid bij Engelse kinderen (n = 969, 
prospectief geboortecohort, 83% follow-up) bleek 
twee derde van de allergische reacties op voed-
sel in het eerste levensjaar niet-IgE-gemedieerd. 
Op de leeftijd van 3 jaar was de verhouding 
omgekeerd en was twee derde van de reacties 
wel IgE-gemedieerd [Venter 2008]. In een popu-
latieonderzoek onder Duitse volwassenen (n = 
13.300, dwarsdoorsnedeonderzoek, 31% respons), 
bleek twee derde van de allergische reacties IgE-
gemedieerd en een derde niet-IgE-gemedieerd 
[Zuberbier 2004].

Noot 10
Lactose-intolerantie
Volgens de huidige nomenclatuur is dit een 
niet-allergische overgevoeligheid voor lactose. 
Hierbij is er een tekort aan het darmenzym lac-
tase en wordt het koolhydraat lactose in melk 
niet afgebroken. De overmaat aan lactose in de 
darm trekt vocht en elektrolyten aan en wordt 
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Noot 20
Kruisovergevoeligheid en het oraal allergiesyn-
droom
Bij kruisovergevoeligheid herkent het sIgE meer-
dere allergenen (tabel 2). Allergie voor eiwitrijke 
dierlijke voeding, zoals melk en ei, gaat zelden 
samen met kruisovergevoeligheid, maar allergie 
voor eiwitarme plantaardige voeding, vooral 
vruchten, komt vaak voor in combinatie met een 
pollen- of latexallergie [Bircher 1994; Sicherer 
2001a]. Bij sensibilisatie voor pinda is in > 
90% sprake van kruissensibilisatie met andere 
peulvruchten, met slechts in < 10% klinische 
verschijnselen van allergie [De Leon 2007]. Bij 
sensibilisatie voor gras ontstaan vrijwel nooit 
klachten na inname van een voedselallergeen 
waarvoor een kruissensibilisatie bestaat [Oster-
balle 2005a]
Kruisovergevoeligheid is vaak asymptomatisch. 
Ontstaan er wel klachten, dan passen deze 
meestal bij het oraal allergiesyndroom (OAS) 
[Brand 2006b; Clark 2003; Yun 2009]. Het syn-
droom werd voor het eerst benoemd in 1987, 
naar aanleiding van onderzoek bij tachtig ernstig 
atopische patiënten [Amlot 1987]. Uit een enquê-
te onder 226 random geselecteerde allergologen 
van de American Academy of Allergy, Asthma 
and Immunology (respons 54%) bleek dat er geen 
overeenstemming is over de betekenis van het 
begrip OAS en over de aanpak hiervan [Ma 2003]. 
In het algemeen wordt onder OAS een cluster van 
karakteristieke mond-keelsymptomen verstaan, 
die optreden binnen enkele minuten na inname 
van een allergeen.
De symptomen van een OAS moeten niet verward 
worden met urticaria op de plaats waar voedsel 
(met name groente en fruit) in aanraking komt 
met de huid (met name rond de mond). Dit is een 
regelmatig optredend onschuldig en voorbijgaand 
verschijnsel bij kinderen. Voedingsmiddelen 
veroorzaken vaker op niet-immunologische wijze 
urticaria, bijvoorbeeld omdat ze een directe hista-
minerelease teweegbrengen (zoals aardbeien en 
ei-eiwit) of histamine bevatten (wijn, kaas, bele-
gen vis en vlees). Sommige voedingsmiddelen 
bevatten salicylaten, vooral steenvruchten zoals 
abrikozen, perziken en pruimen [Henz 1998].
Webber et al. publiceerden een systematische 
review over OAS. Zij vonden een kans op ana-
fylaxie van 1,7%, maar geven aan dat er meer 
onderzoek nodig is om vast te stellen hoe vaak 
de reactie daadwerkelijk uitbreidt naar sympto-
men buiten de mond-keelholte [Webber 2010].

Conclusie: er is geen consensus over het begrip 
oraal allergiesyndroom (OAS), noch over de 
diagnose en de therapie. Meestal gaat men uit 
van een cluster van karakteristieke (IgE-geme-
dieerde) mond-keelsymptomen die ontstaan 
binnen minuten na inname van fruit of groente. 
Uitbreiding naar huid-, luchtweg of systemische 
symptomen is zeldzaam. Bij louter mond-
keelsymptomen hoeft het voedingsmiddel niet 
vermeden te worden.

Noot 21
Natuurlijk beloop van koemelk- en ei-allergie
Het natuurlijke beloop van koemelkallergie bij 
kinderen wordt beschreven in een Deens pros-
pectief onderzoek (n = 1749, geboortecohort, 
follow-up tot 15 jaar, diagnostiek gedeeltelijk 
geverifi eerd met een DBPGVP). Van de 39 zui-
gelingen met koemelkallergie was 56% tolerant 
geworden op de leeftijd van 1 jaar, 77% bij 2 jaar, 
87% bij 3 jaar, 92% bij 5 jaar en 97% bij 15 jaar 
[Host 2002].

de kinderen ontwikkelde een IgE-gemedieerde 
soja-allergie tijdens de dagelijkse inname van 
kunstvoeding op basis van soja [Zeiger 1999].
In een Fins gerandomiseerd gecontroleerd onder-
zoek werden zuigelingen met koemelkallergie (n 
= 170, leeftijd 2 tot 11 maanden) gevolgd tot de 
leeftijd van 2 jaar. Ze kregen random een kunst-
voeding op basis van soja of van sterk gehydro-
lyseerde koemelk. Als kinderen niet goed op de 
voeding reageerden, werd dit geobjectiveerd 
met een DBPGVP. Negatieve reacties werd vaker 
gerapporteerd bij zuigelingen die sojamelk dron-
ken en jonger dan 6 maanden waren (5/20) dan 
bij zuigelingen tussen 6 tot 12 maanden (3/60) 
[Klemola 2002].
De werkgroep heeft geen informatie gevonden 
over het gebruik van soja door moeders die 
borstvoeding geven. Het is niet waarschijnlijk dat 
dit gebruik kwaad kan.

Conclusie: een zuigeling met koemelkallergie kan 
ook een soja-allergie hebben. De kans hierop 
wordt geschat op maximaal 14%. Daarom wordt 
kunstvoeding op basis van soja of sojamelk niet 
geadviseerd als vervanging voor koemelk bij 
kinderen met koemelkallergie.

Noot 17
Epidemiologie van ei-allergie
Populatieonderzoeken in Engeland en Denemar-
ken schatten de prevalentie van ei-allergie in het 
eerste levensjaar op 0,8 % [Venter 2006b] en bij 
kinderen van 3 jaar op 1,0% tot 1,6% [Osterballe 
2005b; Venter 2008]. In een Europees bevolkings-
onderzoek naar luchtwegklachten en allergie (n = 
457) werd bij 1,8% van de volwassen deelnemers 
sensibilisatie voor ei gevonden, en rapporteerde 
slechts één deelnemer symptomen van allergie 
voor ei [Woods 2002]. Een combinatie van koe-
melk- en ei-allergie komt voor, maar is zeldzaam 
[Eggesbo 2001a; Eggesbo 2001b; Venter 2006b].

Noot 18
Epidemiologie van pinda-allergie
Er is weinig betrouwbaar onderzoek naar de pre-
valentie van pinda-allergie. De diagnose wordt 
namelijk meestal gesteld op basis van sensibili-
satie bij een verdachte anamnese [Rona 2007]. 
Populatieonderzoeken in Engeland en Denemar-
ken schatten de prevalentie van pinda-allergie 
op 3-jarige leeftijd na sensibilisatieonderzoek en/
of een open eliminatie-provocatie respectievelijk 
op 0,2% en 1,2% [Osterballe 2005b; Venter 2008]. 
Deens onderzoek kwam op basis van dubbelblind 
placebogecontroleerde voedselprovocaties tot 
een prevalentie van 0,4% tot 0,6% bij volwasse-
nen [Osterballe 2005b; Osterballe 2009].

Noot 19
Notenallergie
Onder noten worden verstaan amandel, cashew, 
hazelnoot, kastanje, kokosnoot, macadamia, 
paranoot, pecannoot, pistache, pijnboompit en 
walnoot. Onschuldige mond-keelklachten na 
inname van noten kunnen veroorzaakt worden 
door een kruisreactie van IgE bij een pollenal-
lergie. Dit is met name bekend bij hazelnoot, 
walnoot en amandel, maar kan ook voorkomen 
bij andere noten en bij pinda.
Anafylaxie komt voor bij cashewnoten, maar 
wordt ook bij andere noten gerapporteerd [Boeve 
2007; Clark 2003; Clark 2007; Davoren 2005]. In 
ziekenhuispopulaties lijken allergieën voor pinda 
en voor noten vaak samen voor te komen, maar 
in bevolkingsonderzoeken is dit minder of niet 
zichtbaar [Sicherer 2001b].

Koemelk, ei en pinda zijn de meest voorkomende 
allergenen.

Noot 14
Prevalentie van voedselallergie bij volwassenen
In een Duitse stedelijke populatie (n = 13.300, 
dwarsdoorsnedeonderzoek, respons 31%) onder-
gingen 794 volwassenen met een positieve anam-
nese voor voedselallergie verder onderzoek. Bij 
216 personen werd een DBPGVP uitgevoerd. De 
puntprevalentie van voedselallergie werd geschat 
op 3,7% (95%-BI 3,1 tot 4,4). De meest voorkomen-
de allergenen waren gerelateerd aan een kruis-
overgevoeligheid voor pollen [Zuberbier 2004].
In het Deense DARC-onderzoek zijn ook de 
ouders van het geboortecohort onderzocht (n = 
936, 81% deelname, zie noot 13). De prevalentie 
van voedselallergie op basis van een DBPGVP 
was 3,2%. Pinda was het meest voorkomende 
allergeen. Verder werden fruit of groente, koe-
melk, garnaal, vis en ei als allergeen aangemerkt. 
Bij sensibilisatie voor pollen had 32% ook klach-
ten van voedselallergie. De symptomen waren 
voornamelijk die van het oraal allergiesyndroom 
en in mindere mate urticaria, rinoconjunctivitis 
of astma [Osterballe 2005a].
In de ‘Odense adolescence cohort study’ (n = 
1094, 22 jaar, respons 77%) rapporteerde 26,5% 
van de jongvolwassenen een voedselovergevoe-
ligheid. Genoemd werden klachten van het oraal 
allergiesyndroom, eczeem, braken, urticaria en 
astma. De geschatte prevalentie van voedselaller-
gie was 1,7% (95%-BI 1,1 tot 2,9), waarvan pinda 
0,6%, garnaal 0,2% en koemelk 0,1% [Osterballe 
2009].

Conclusie: op basis van de beschikbare onderzoe-
ken wordt de prevalentie van voedselallergie bij 
volwassenen tussen de 1 en 4 % geschat, met 
waarschijnlijk het oraal allergiesyndroom als 
voornaamste manifestatie. Ook bij volwassenen 
is de prevalentie van gerapporteerde voedselal-
lergie veel hoger dan die van aangetoonde voed-
selallergie.

Noot 15
Epidemiologie van koemelkallergie
De Gezondheidsraad schat de prevalentie van 
koemelkallergie in Nederland op 2-3% [Gezond-
heidsraad 2007]. Een overeenkomstige prevalen-
tie werd gevonden in een systematische review 
van onderzoeken tot 2006 [Rona 2007]. Recente 
populatieonderzoeken in Engeland en Dene-
marken, waarin de diagnosen vaker geverifi eerd 
worden met DBPGVP’s, schatten de prevalentie 
van koemelkallergie in het eerste levensjaar op 
1,0% [Venter 2006b] en bij kinderen van 3 jaar 
op 0,5-0,6% [Osterballe 2005b; Venter 2008]. Een 
nieuw prospectief Europees onderzoek (Europre-
vall) waarin ook een Nederlands geboortecohort 
gevolgd wordt, zal meer duidelijkheid geven. 
Koemelkallergie bij volwassenen komt zelden 
voor [Lam 2008]. In een eerstelijns onderzoek 
onder Finse volwassenen (n = 1900) bleek 1,5% 
gesensibiliseerd voor koemelk, maar was er geen 
relatie met klinische symptomen [Anthoni 2008].

Noot 16
Soja(allergie) bij zuigelingen (met koemelkal-
lergie)
Kunstvoeding op basis van soja is goedkoper 
en smaakt beter dan voeding op basis van sterk 
gehydrolyseerde koemelk. Toch wordt het gebruik 
ervan bij zuigelingen niet aangeraden.
In een niet-systematische review werd de pre-
valentie van soja-allergie bij koemelkallergie 
geschat op 15-50% [Kerner 1997]. Een cohorton-
derzoek van kinderen met IgE-gemedieerde koe-
melkallergie (n = 93, 3 tot 41 maanden) toonde 
een prevalentie van IgE-gemedieerde soja-aller-
gie van 14% (95%-BI 7,7 tot 22,7). Twaalf kinderen 
(13%) hadden bij aanvang van dit onderzoek al 
een gecombineerde koemelk- en soja-allergie. 
De kinderen zonder soja-allergie (n = 81) kregen 
kunstvoeding op basis van soja voorgeschreven 
en werden gedurende een jaar gevolgd. Geen van 

Tabel 2 Voorbeelden van kruisovergevoeligheid

Allergeen Kruisreagerende allergenen
Berkenpollen noten en verse pit- en steenvruchten (zoals appel en perzik)
Graspollen pinda en rauwe groente (zoals tomaat, selderij en wortel)
Bijvoetpollen verse kruiden (zoals selderij, wortel en koriander)
Latex verse ananas, banaan, avocado, kiwi en kastanje
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16 astma en/of allergische rinitis ontwikkeld op 
de leeftijd van 4 jaar (OR 5,0; 95%-BI 1,1 tot 22,3). 
Er werd geen verband aangetoond met andere 
voedselallergenen [Tariq 2000].
Ander onderzoek heeft plaatsgevonden in kleine 
geselecteerde populaties, bij kinderen met 
eczeem of atopische ouders [Gustafsson 2000; 
Laan 2000; Rhodes 2001; Schroeder 2009]. In 
deze onderzoeken werd voedselallergie gediag-
nosticeerd op basis van klachten en sensibili-
satie. De diagnose werd niet geverifi eerd met 
behulp van provocatie. Er was geen overeen-
stemming in de resultaten.

Conclusie: een relatie tussen sensibilisatie en/of 
voedselallergie en latere ontwikkeling van astma 
wordt beschreven in onderzoeken waarin de 
diagnose voedselallergie niet geverifi eerd is met 
behulp van provocaties. Het is niet waarschijn-
lijk dat astma het gevolg is van voedselallergie. 
Waarschijnlijk zijn het beide uitingen van de 
onderliggende atopie.

Noot 25
Dubbelblinde placebogecontroleerde voedsel-
provocatie (DBPGVP)
In een DBPGVP wordt het allergeen verhuld aan-
geboden, waardoor het voor patiënt, ouders en 
arts onbekend is of het verdachte voedingsmid-
del (verum) of een placebovoeding wordt aanbo-
den. Blindering en het gebruik van placebo zijn 
van groot belang om selectieve waarneming van 
de klachten door de patiënt en/of de ouders en 
de behandelaar uit te sluiten, en om reacties op 
het verum te kunnen onderscheiden van sympto-
men die niet door voedselallergie worden ver-
oorzaakt. Een DBPGVP vindt plaats tijdens twee 
dagopnames, met minimaal een week ertussen 
om een late reactie op de eerste provocatie uit 
te sluiten. In Nederland zijn recepten ontwikkeld 
en gevalideerd voor een provocatie met koemelk, 
kippenei, pinda, noten, soja en tarwe bij kinde-
ren [Vlieg-Boerstra 2004] en zijn voorbeelden 
van doseerschema’s beschikbaar [Vlieg-Boerstra 
2007].
Hoewel de DBPGVP de meest zekere manier is 
om voedselallergie vast te stellen, zijn ook hier 
fout-negatieve uitslagen mogelijk. Als oorzaken 
zijn genoemd: een te lage allergeniciteit van het 
verum door de bereidingswijze, de toediening 
van te geringe hoeveelheden of een te snel sta-
ken van de observatie waardoor trage reacties 
worden gemist [Caffarelli 2001; Niggemann 2007; 
Schade 2002; Venter 2007; Vlieg-Boerstra 2004].

Conclusie: de dubbelblinde placebogecontroleerde 
voedselprovocatie (DBPGVP) is de gouden stan-
daard bij een vermoeden van voedselallergie. 
Vooralsnog is deze test niet uitvoerbaar in de 
huisartsenpraktijk.

Noot 26
Provocatie bij anafylaxie in de voorgeschiedenis
Vlieg-Boerstra et al. onderzochten het risico op 
anafylaxie tijdens een DBPGVP bij kinderen met 
anafylaxie in de voorgeschiedenis (n = 21, leeftijd 
0,8-14,4 jaar). Zes DBPGVP’s waren negatief. Bij 
de positieve provocaties kwamen geen ernstige 
reacties voor. Alle kinderen hadden symptomen 
binnen 2 uur na inname, behalve één (gastro-
intestinale klachten op tarwe). Het was niet 
mogelijk om een veilig tijdsinterval tussen een 
anafylaxie en de provocatie te formuleren. Ele-
menten die de procedure veiliger maakten, waren 
een lage startdosis, een interval tussen de doses 
van minstens een half uur en graduele verhoging 
van de hoeveelheid allergeen [Vlieg-Boerstra 
2008b].

Noot 27
Betrouwbaarheid van de open eliminatie-
provocatie
In een onderzoek in Nederland werden resultaten 
van diagnostiek in de eerste lijn vergeleken met 
de resultaten van een DBPGVP in een algemeen 
ziekenhuis. Bij 43 kinderen (mediane leeftijd 14 

mann 1999; Werfel 2007]. Kinderen met licht CE 
zijn niet vaker of hoger gesensibiliseerd voor 
voedsel dan kinderen zonder CE [Eller 2009; 
Guillet 1992].
Drie recente onderzoeken waarin voor de diag-
nose voedselallergie bij voorkeur een DBPGVP 
werd gebruikt, beschrijven de rol van voedselal-
lergie bij constitutioneel eczeem.
Worm et al. onderzochten in Duitsland de preva-
lentie van CE in een ongeselecteerde populatie 
(n = 13.300, respons 30%). Bij 28 van de 1739 
volwassenen die de enquête beantwoordden 
werd een actief CE vastgesteld. Negen volwassen 
ondergingen een DBPGVP; van hen reageerde 
er slechts één met opvlamming van het eczeem 
[Worm 2006].
Sinagra et al. volgden in een tweedelijns onder-
zoek kinderen met CE (n = 186, leeftijd 45 maan-
den, range 4-68 maanden). Vijfenveertig van de 
186 kinderen volgden een melkvrij dieet. Bij maar 
vier van deze kinderen werd een koemelkallergie 
aangetoond. Bij geen enkel kind met een norma-
le voeding werd een koemelkallergie vastgesteld 
[Sinagra 2007].
Wensink et al. onderzochten 54 Nederlandse 
kinderen met CE die werden verwezen naar een 
kinderarts in verband met een vermoeden van 
voedselallergie. Bij 10 kinderen werd een voed-
selallergie vastgesteld. Bij 3 van hen verslech-
terde het eczeem na de provocatie, de andere 7 
reageerden met urticaria of braken en/of diarree. 
Bij 42 van de 54 kinderen bleken nauwelijks 
lokale corticosteroïden gebruikt te zijn uit angst 
voor bijwerkingen. Alle kinderen werden behan-
deld met lokale corticosteroïden en emollientia. 
Bij 44 kinderen verbeterde daarop het eczeem 
sterk [Wensink 2008].
Het effect van eliminatiediëten op de activiteit 
van eczeem is beoordeeld in een Cochrane-
review. De reviewers vonden negen gerandomi-
seerde trials op basis van een DBPGVP (n = 421; 
leeftijd 1 maand tot 52 jaar). Eliminatiediëten 
bleken niet effectief bij CE zonder aangetoonde 
voedselallergie. In twee RCT’s bij kinderen met 
ei-allergie (n = 55 en n = 36) werd effect gevon-
den van een dieet op de uitgebreidheid en ernst 
van het eczeem [Bath-Hextall 2008].

Conclusie: voedselallergie en constitutioneel 
eczeem zijn beide uitingen van atopie. Een voed-
selallergie is meestal niet de oorzaak van het 
ontstaan en persisteren van een eczeem, maar 
bij ernstig eczeem kan voedselallergie een rol 
spelen. Sensibilisatie is bij eczeem niet klinisch 
relevant. Het adviseren van een eliminatiedieet 
bij constitutioneel eczeem als enige klacht wordt 
ontraden. Alleen ernstig eczeem dat onvol-
doende reageert op adequate behandeling met 
lokale middelen én waarbij andere allergische 
symptomen aanwezig zijn, is een indicatie voor 
een nader onderzoek naar de rol van voedselal-
lergie. Zie ook de NHG-Standaard Constitutio-
neel eczeem.

Noot 24
Astma en voedselallergie
In niet-systematische reviews wordt geschat dat 
5-30% van de kinderen met voedselallergie astma 
zal ontwikkelen en dat 4-8% van de kinderen met 
astma een voedselallergie heeft [Bird 2009; Ozol 
2008]. Onderzoek van de associatie tussen voed-
selallergie en astma is methodologisch lastig. 
Bij jonge kinderen is het onduidelijk of ze astma 
gaan ontwikkelen, oudere kinderen kunnen hun 
voedselallergie reeds ontgroeid zijn.
In een Engels prospectief cohortonderzoek van 
de geboorte tot de leeftijd van 4 jaar (n = 1218) 
werd gekeken naar de prevalentie van en risico-
factoren voor atopie bij kinderen. Kinderen die 
op 1-jarige leeftijd atopische klachten hadden, 
kregen een huidpriktest voor diverse allergenen 
(n = 249). De positief voorspellende waarde van 
sensibilisatie voor ei op de leeftijd van 1 jaar 
voor latere astma of allergische rinitis was 51,7% 
(p < 0,01). Er waren 29 kinderen met een ei-aller-
gie in de voorgeschiedenis. Van hen hadden er 

Een systematische review van onderzoeken op 
basis van open provocaties meldt een eerdere 
ontwikkeling van tolerantie bij niet-IgE-gemedi-
eerde koemelkallergie in vergelijking met IgE-
gemedieerde koemelkallergie [Wood 2003]. Dit 
werd bevestigd in een derdelijns onderzoek van 
een geselecteerd cohort Finse zuigelingen met 
koemelkallergie (n = 170). Op basis van de initi-
ele diagnose, met een DBPGVP, werd een onder-
verdeling gemaakt in kinderen met vroege symp-
tomen (n = 97, 66% IgE-gemedieerd) en een met 
late symptomen (n = 73, 31% IgE-gemedieerd). 
Met een jaarlijkse open eliminatie-provocatie 
werden de kinderen gevolgd tot de leeftijd van 4 
jaar. De groep met late symptomen werd gemid-
deld eerder tolerant (2 jaar 64%, 4 jaar 96%) dan 
de groep met vroege symptomen (2 jaar 31%, 4 
jaar 63%) [Vanto 2004].
Er zijn geen grote onderzoeken waarin specifi ek 
het beloop bij ei-allergie prospectief bestudeerd 
wordt. Toch neemt men aan dat een ei-allergie 
veelal voorbijgaat na de eerste levensjaren 
[Savage 2007b; Wood 2003]. In een tweedelijns 
prospectief onderzoek waarin 58 kinderen (< 2 
jaar) met ei-allergie werden gevolgd bleek de 
helft op 3-jarige leeftijd tolerant te zijn geworden 
[Boyano-Martinez 2002].

Conclusie: bij koemelkallergie treedt meestal 
na enkele maanden tot jaren tolerantie op. Bij 
ei-allergie waarschijnlijk ook. Afwezigheid van 
vroege symptomen bij inname van het allergeen 
kan duiden op een snelle tolerantieontwikkeling.

Noot 22
Natuurlijk beloop van pinda-allergie
Omdat de prevalentie van pinda-allergie bij vol-
wassenen en kinderen weinig lijkt te verschillen, 
werd lang gedacht dat ontwikkeling van toleran-
tie voor pinda niet mogelijk was. In meerdere 
onderzoeken echter wordt het verdwijnen van 
allergie voor pinda beschreven. Een negatief sIgE 
sluit niet uit dat de patiënt allergisch zal reage-
ren, wel is het risico op anafylaxie dan heel klein 
[Ho 2008; Hourihane 1998; Savage 2007a; Spergel 
2000; Vander Leek 2000].
Een derdelijns onderzoek in Amerika evalu-
eerde bij 223 kinderen (4 tot 20 jaar) een eerder 
vastgestelde pinda-allergie. Van de 85 kinderen 
met een sIgE < 20 U/ml die meededen aan een 
eliminatie-provocatie, bleken er 48 tolerant. Deze 
kinderen hadden vaker een laag sIgE ten tijde van 
de diagnose en/of alleen eczeem als symptoom. 
De aan- of afwezigheid van andere atopische 
aandoeningen of de ernst van de initiële reactie 
waren niet voorspellend voor het ontwikkelen van 
tolerantie [Skolnick 2001]. Na een ruim anderhalf 
jaar durende follow-up bleken nog eens 44 kinde-
ren tolerant [Fleischer 2003]. Geschat wordt dat 
bij 20% van de mensen met een pinda-allergie 
tolerantie ontstaat, tegen 10% bij een notenaller-
gie [Fleischer 2007].
De ernst van allergische recidiefreacties op pinda 
of noten bij kinderen (n = 615) is onderzocht in 
Engeland. Bij de kinderen met een milde initiële 
reactie was maar 18% van de recidiefreacties 
ernstiger. Bij de kinderen met een matige tot 
ernstige eerste reactie was 98% van de volgende 
reacties minder ernstig [Ewan 2005].

Conclusie: patiënten met pinda-allergie kunnen 
milde klachten hebben bij accidentele inname of 
na een provocatie. Geschat wordt dat 20% tole-
rantie kan ontwikkelen. Herbeoordeling van de 
diagnose moet in de tweede lijn plaatsvinden.

Noot 23
Constitutioneel eczeem
Voedselallergie en constitutioneel eczeem (CE) 
kunnen gelijktijdig voorkomen. In een Deens 
populatieonderzoek had 15% van de kinderen 
met CE ook een voedselallergie [Eller 2009]. In 
onderzoeken in ziekenhuizen hebben kinderen 
met matig tot ernstig CE in een tot twee derde 
van de gevallen ook een voedselallergie (meestal 
voor ei of koemelk) [Eigenmann 2000; Nigge-
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eerd met een verhoogde kans op een allergische 
reactie, maar niet met de ernst van de reactie. De 
bruikbaarheid van een sIgE-concentratie is echter 
afhankelijk van onderzochte populatie, leeftijd, 
atopische constitutie, het onderzochte allergeen 
en de gebruikte provocatietechniek waarmee ver-
geleken wordt. Het is daardoor niet mogelijk voor 
de eerste lijn waarden aan te wijzen waarboven 
geen aanvullend onderzoek noodzakelijk is om 
te bepalen of het allergeen daadwerkelijk verme-
den moet worden. Het is niet mogelijk om een 
sIgE-bepaling als leidraad te gebruiken voor het 
moment van herintroductie van het voedselaller-
geen bij een IgE-gemedieerde voedselallergie.

Noot 29
Huidpriktest
Bij een huidpriktest worden druppels gestandaar-
diseerd allergeenextract, een negatieve controle 
(NaCl-oplossing) en een positieve controle 
(histamine) op de huid gedruppeld en met een 
naaldje in de huid gebracht. Na twintig minuten 
wordt de diameter van de ontstane kwaddels 
(niet de rode hof) in mm genoteerd. De huidprik-
test is positief als de diameter van het allergeen-
extract ≥ 3 mm groter is dan die van de negatieve 
controle. Een variant is de ‘prick-to-prick test’ 
met vers materiaal (met name fruit), wanneer 
geen gestandaardiseerd materiaal voorhanden is 
[Clough 2007; Host 2003].
Huidpriktests zijn snel, illustratief voor de 
patiënt, relatief goedkoop en worden vaak toe-
gepast in allergologische centra. Een positieve 
test duidt op sensibilisatie, maar is geen bewijs 
van een allergische reactie bij voedselinname. De 
uitslag komt in 73-92% van de gevallen overeen 
met de uitslag van sIgE-bepaling in het bloed 
[Cantani 2003; Sampson 1984; Verstege 2005].
De grootte van de kwaddel wordt beïnvloed 
door de leeftijd. Foute uitslagen kunnen mak-
kelijk ontstaan ten gevolge van irritatie door de 
prik of de vloeistof, wisselende kwaliteit van de 
extracten, dermografi e, reeds aanwezige huidaf-
wijkingen (zoals eczeem), medicatie (histamine 
en corticosteroïden) en een slechte priktechniek. 
De houdbaarheid van allergeenextract in aange-
broken fl acons is beperkt [Cantani 2003; Clough 
2007; Williams 2001].

Conclusie: omdat de uitvoering van de huidpriktest 
in grote mate de betrouwbaarheid bepaalt, de 
houdbaarheid van het extract beperkt is en de kli-
nische relevantie van de uitslagen vergelijkbaar is 
met die van de sIgE-bepaling acht de werkgroep 
de huidpriktest niet geschikt voor diagnostiek 
van voedselallergie in de huisartsenpraktijk.

Noot 30
Huidplakproeven
Huidplakproeven, zoals de ‘atopy patch test’ 
(APT), worden in enkele publicaties aanbevolen 
als aanvullende diagnostiek met name voor het 
detecteren van vertraagde (huid)reacties bij een 
vermoeden van een IgE-gemedieerde voedsel-
allergie [Niggemann 2000; Roehr 2001]. Soms 

stellen waarboven geen provocatie gedaan hoeft 
te worden omdat een allergie aannemelijk zou 
zijn. Wij vonden elf onderzoeken met verschil-
lende populaties en selectiecriteria, waarvan zes 
prospectief (zie tabel 4). Het betroffen sterk atopi-
sche patiëntenpopulaties in de tweede en derde 
lijn, en één populatie uit de eerste lijn. In twee 
onderzoeken werd vergeleken met de gouden 
standaard.

In aanbevelingen voor slgE-bepaling bij een 
vermoeden van allergie worden meestal de 
grenswaarden uit het onderzoek van Sampson 
et al. gebruikt. Hierin weigerden twee derde van 
de ouders een DBPGVP omdat de uitslag van 
de sIgE-bepaling hen reeds was medegedeeld 
[Sampson 2001]. In een onderzoek bij Duitse kin-
deren varieerde de voorspellende waarde van een 
positief sIgE per allergeen en per type allergische 
reactie (vroeg of laat). Alleen sterk verhoogde 
sIgE-waarden bleken bij deze populatie een 
betrouwbare voorspeller voor verergering van het 
eczeem [Roehr 2001].
De kans op allergische symptomen bij sensibili-
satie blijkt afhankelijk van de leeftijd [Garcia-Ara 
2004; Komata 2007; Van der Gugten 2008]. Er 
werd geen samenhang gevonden tussen de sIgE-
concentratie en de ernst van de symptomen. De 
voorspellende waarde van sIgE is afhankelijk van 
de prevalentie van voedselallergie in de onder-
zochte populatie.
Dubbelblind placebogecontroleerd onderzoek 
naar de klinische waarde van sIgE in de eerste 
lijn ontbreekt. Wel is er eerstelijns onderzoek 
verricht met gebruik van een open eliminatie-
provocatie. Saarinen et al. gaf Finse ouders van 
6209 pasgeborenen informatie over koemelkaller-
gie. Ouders van 622 kinderen consulteerden in de 
maanden daarna de huisarts in verband met een 
vermoeden van koemelkallergie. De open elimi-
natie-provocatie was bij 48% van deze kinderen 
positief. 72% van de kinderen met een positieve 
provocatie had een verhoogd sIgE. Daarentegen 
had 51% van de kinderen met een verhoogd sIgE 
een negatieve open eliminatie-provocatie [Saar-
inen 2001].
Gesuggereerd is dat een daling van het sIgE 
bij koemelkallergie de kans groter maakt dat 
de patiënt tolerant is geworden voor koemelk 
[Thong 2004]. In derdelijns onderzoeken [Nigge-
mann 2004; Shek 2004]) waarvan de initiële dia-
gnostiek van de patiënten buiten de onderzoeks-
setting viel, heeft men geprobeerd de uitkomst 
van provocatieonderzoek bij follow-up te voor-
spellen met behulp van de sIgE-bepaling. Daarbij 
werd gemiddeld een hoger sIgE bij kinderen met 
persisterende voedselallergie gevonden, maar 
het was niet mogelijk om uitspraken te doen over 
individuele patiënten. Ook bij een persisterend 
verhoogd sIgE kon tolerantie zijn ontstaan.

Conclusie: de aanwezigheid van sIgE duidt op sen-
sibilisatie voor het betreffende allergeen. Lage 
sIgE-concentraties (klasse 1-2) hebben geen kli-
nische betekenis. Hogere waarden zijn geassoci-

maanden) was in de eerste lijn koemelkallergie 
vastgesteld met behulp van anamnese, sIgE-
bepaling en/of een open eliminatie-provocatie. 
Het interval tussen de eerste diagnose en het 
vervolgonderzoek is onbekend. Bij 28/41 kinderen 
(68%) werd met de DBPGVP de eerder gestelde 
diagnose verworpen. Bij 10 kinderen (24%) werd 
een reactie gezien op placebovoeding. Deze was 
in 80% van de gevallen identiek aan de oorspron-
kelijke klachten [Hospers 2006].
In een prospectief onderzoek onder kinderen van 
verschillende leeftijdscategorieën in de ‘Isle of 
Wight’-populatie werden de resultaten van de 
open eliminatie-provocatie vergeleken met de 
DBPGVP. Er werden 181 open provocaties uitge-
voerd bij 137 kinderen. Van de kinderen met een 
positieve open eliminatie-provocatie had 54% een 
positieve DBPGVP, geen van de kinderen met een 
negatieve open eliminatie-provocatie onderging 
een DBPGVP. Kinderen met een eerdere ernstige 
allergische reactie werden geëxcludeerd voor de 
DBPGVP. De positief voorspellende waarde van 
een eendaagse open eliminatie-provocatie bij 
vroege symptomen was 73% (8/11; 95%-BI 39 tot 
94%), die van de een week durende open elimi-
natie-provocatie bij trage symptomen was 57% 
(20/35; 95%-BI 39 tot 74%). Leeftijd speelde geen 
rol bij de voorspellende waarde [Venter 2007].

Conclusie: ongeveer de helft van de kinderen met 
een positieve open eliminatie-provocatie heeft 
een fout-positieve uitslag.

Noot 28
Diagnostische waarde van sIgE
Bij sensibilisatie zijn in het bloed IgE-antistoffen 
aantoonbaar gericht tegen één of meer specifi eke 
allergenen (sIgE). De bepaling wordt vaak RAST 
genoemd, naar de in onbruik geraakte radioal-
lergosorbenttest. In het algemeen maakt men 
gebruik van de classifi catie van sIgE-uitslagen die 
weergegeven is in tabel 3.

Bij bewezen IgE-gemedieerde voedselallergie is 
er op groepsniveau een goede correlatie tussen 
de sIgE-concentratie en de kans op een allergi-
sche reactie. Op individueel niveau is er bij een 
vermoeden van voedselallergie echter vaak een 
discrepantie tussen de sIgE-concentratie en de 
klinische verschijnselen [Asero 2007; Chafen 
2010; Host 2003].
In verschillende onderzoeken is getracht een 
drempelwaarde voor de sIgE-concentratie vast te 

Tabel 3 Classifi catie van sIgE-uitslagen

Klasse U/ml Interpretatie
0 < 0,35 niet aantoonbaar
1 0,35-0,7 normaal
2 0,7-3,5 licht verhoogd
3 3,5-17,5 verhoogd
4 17,5-50 sterk verhoogd
5 50-100 sterk verhoogd
6 >100 sterk verhoogd

Tabel 4 Prospectief onderzoek naar de voorspellende waarde van sIgE voor koemelk- of ei-allergie

Bron N Setting* Test Pvw Melk Ei
U/ml leeftijd range U/ml leeftijd range

[Sampson 2001] 100 3 oep/
(db)

95% 15 3,8 jr gem. 3 mnd -14 jr 7

[Roehr 2001] 98 3 db 100% 50 13 mnd 
gem.

2 mnd-11 jr 17,5

[Saarinen 2001] 6209 1 oep 95% 4 rond 7 mnd
[Boyano-Martinez 2001] 81 2 (3) oep 90% > 0,35 16 mnd 

gem.
11-24 mnd

[Osterballe 2003] 56 2 (3) oep 95% 1,5 range 2,2 jr 
mediaan

0,5-4,9 jr

[Garcia-Ara 2004] 66 3 oep 90/95% 1,5/2,7 13-18 mnd
6/9 19-24 mnd

14/24 24-36 mnd

* 1 = eerste lijn; 2 = tweede lijn; 3 = 3e lijn.
db = dubbelblinde placebogecontroleerde pro vocatie; oep = open eliminatie-provocatie; pvw = positief voorspellende waarde.
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paardenmelk) wordt afgeraden omdat ook deze 
allergeen kan zijn.

Conclusie: bij de diagnostiek en behandeling van 
koemelkallergie bij zuigelingen kan sterk gehy-
drolyseerde kunstvoeding worden gebruikt, naar 
gelang van de effectiviteit op basis van wei-eiwit 
of caseïne-eiwit. Vanwege de lagere kosten zijn 
de voedingen op basis van wei-eiwit eerste keus.

Noot 36
Vaccinatie bij patiënten met een ei-allergie
In het verleden stond in de bijsluiter van het 
bof-mazelen-rubellavaccin (BMR-vaccin) een 
waarschuwing betreffende ei-allergie. De virus-
stammen worden echter gekweekt op een cellijn 
afkomstig van kippenembryofi broblasten en 
bevat derhalve geen (sporen) kippenei-eiwit. 
Dit maakt een allergische reactie op ei a priori 
onwaarschijnlijk. Ook het DKTP-Hib-vaccin uit 
het Rijksvaccinatieprogramma bevat geen sporen 
van ei-eiwit.
De in Nederland gebruikte infl uenzavaccins 
bevatten alle een virus gekweekt op bebroede 
kippeneieren en kunnen in theorie wel sporen 
kippenei-eiwit bevatten. In de praktijk blijken de 
sporen kippenei-eiwit meestal onder het detec-
tieniveau zijn. Het RIVM kreeg nooit melding van 
bedreigende allergische reacties bij griepvaccina-
ties gedurende de grootschalige vaccinaties van 
1997 tot 2010.

Conclusie: het ontstaan van een allergische reactie 
bij een milde ei-allergie is onwaarschijnlijk. Bij 
een anafylaxie op ei in de voorgeschiedenis moet 
de huisarts van infl uenzavaccinatie afzien of de 
vaccinatie in het ziekenhuis laten plaatsvinden.

Noot 37
Medicatie bij voedselallergie
Cromoglicinezuur is geregistreerd voor ‘profy-
laxe van allergische verschijnselen, veroorzaakt 
door bestanddelen van de voeding, indien deze 
bestanddelen niet kunnen worden vermeden’ 
[Commissie Farmaceutische Hulp 2009]. Het 
middel moet vier keer per dag ingenomen wor-
den. Er is echter geen goed bewijs voor een 
profylactische effect van cromonen per os bij 
voedselallergie [Edwards 1995; Sicherer 2006].
De effectiviteit van antihistaminica is voorname-
lijk onderzocht bij chronische urticaria en niet bij 
voedselallergie. Mogelijk is er een gunstig effect 
op symptomen van huid en slijmvliezen, zoals 
urticaria of angio-oedeem, na accidentele inna-
me van een voedselallergeen tijdens het elimi-
natiedieet [zie de NHG-Farmacotherapeutische 
Richtlijn Urticaria].

Conclusie: medicatie ter profylaxe van voedselal-
lergie wordt afgeraden.

Noot 38
Orale immunotherapie voor voedselallergie?
Immunotherapie voor allergie is effectief bij 
wespenallergie en graspollenallergie. Op basis 
van de pathofysiologie zou immunotherapie ook 
kunnen werken voor voedselallergie. ‘Specifi c 
oral tolerance induction’ (SOTI) oftewel orale 
desensitisatie is een experimentele therapie 
voor met name IgE-gemedieerde voedselal-
lergie. Hierbij wordt een (bij uitblijven van een 
allergische reactie opklimmende) dosis allergeen 
oraal toegediend, totdat na uren of maanden een 
onderhoudsdosis wordt bereikt waarbij patiënten 
geen allergische klachten meer ervaren. De start 
van de therapie en dosisverhogingen vinden 

Noot 33
Tijdsrelatie
In de praktijk blijken bepaalde symptomen vaker 
voor te komen op bepaalde tijden na inname 
van het allergeen. Hier is echter geen specifi ek 
onderzoek naar verricht. In het Werkboek Kinder-
allergologie 2006 is een verdeling gemaakt (zie 
tabel 5) [Brand 2006c].

Noot 34
Familieanamnese
Over het algemeen wordt aangenomen dat een 
positieve eerstegraads familieanamnese voor 
atopie een risicofactor is voor het ontstaan van 
IgE-gemedieerde allergieën [Dreskin 2006; Hong 
2009]. Over de erfelijkheid van voedselallergie is 
weinig bekend. In een onderzoek bij 581 families 
in de VS werd de erfelijkheid van sensibilisatie 
voor negen voedselallergenen onderzocht. De 
auteurs concluderen dat de erfelijkheid van sen-
sibilisatie voor voedsel waarschijnlijk beïnvloed 
wordt door zowel genetische als omgevingsfacto-
ren [Tsai 2009].

Conclusie: een positieve anamnese van eerste-
graads familieleden voor (aangetoonde) voedsel-
allergie, constitutioneel eczeem, hooikoorts of 
astma maakt een voedselallergie waarschijnlijker, 
maar is op zichzelf geen reden voor diagnostiek.

Noot 35
Hypoallergene voeding voor de diagnostiek en 
behandeling van koemelkallergie
Voor de diagnostiek en behandeling van koe-
melkallergie bij kinderen die geen borstvoeding 
(meer) krijgen, wordt een hypoallergene kunst-
voeding gebruikt. De eiwitten in deze kunst-
voeding zijn gehydrolyseerd (in kleinere stukjes 
geknipt) zodat ze niet meer herkend worden als 
allergeen. Partiële hydrolysaten bevatten grotere 
eiwitbrokken (die bij een bewezen koemelkaller-
gie ook allergeen kunnen zijn) dan sterke hydro-
lysaten [Host 2004].
Europese verenigingen van kinderallergologen/-
immunologen en kindermaag-darmleverartsen 
hebben aanbevelingen gedaan voor hypoal-
lergene kunstvoeding [Host 1999]. Voeding ter 
behandeling van koemelkallergie zou ten minste 
door 90% van de allergische kinderen verdragen 
moeten worden. In principe voldoen alleen 
voedingen op basis van sterk gehydrolyseerd 
wei- of caseïne-eiwit hieraan. Er is geen bewezen 
klinisch verschil tussen de verschillende sterk 
gehydrolyseerde voedingen. In de praktijk zouden 
kinderen die een voeding op basis van caseïne 
niet goed verdragen een voeding op basis van 
wei wel kunnen tolereren en andersom. Voe-
dingen op basis van caseïne zijn anderhalf- tot 
tweemaal duurder dan die gemaakt van wei-eiwit 
[Host 2004; Kneepkens 2009]. Een schema van 
beschikbare voedingen is te vinden op http://
www.voedingscentrum.nl (‘voor professionals’).
Voeding op basis van vrije aminozuren is niet-
allergeen. De effectiviteit van aminozuurvoedin-
gen bij koemelkallergie is geëvalueerd in een 
systematische review van twintig publicaties 
(zes RCTs, zeven klinische trials en zeven case-
reports). Uit gerandomiseerde vergelijkingen 
van aminozuurvoedingen met sterk gehydro-
lyseerde voeding blijkt dat beide soorten de 
symptomen van koemelkallergie even effectief 
verminderen, mogelijk met uitzondering van 
subgroepen [Hill 2007]. Het voorschrijven 
van voedingen op basis van vrije aminozuren 
is daarom voorbehouden aan de kinderarts. 
Melk van andere zoogdieren (zoals geiten- of 

wordt gebruik gemaakt van een snellere versie, 
de ‘skin application food test’ (SAFT). Het ver-
dachte allergeen wordt op de huid aangebracht, 
waarna ter plaatse een urticariële of eczemateuze 
reactie kan ontstaan. Na een bepaalde tijd wordt 
de huidreactie beoordeeld. Het gebruik van de 
APT bij een vermoeden van voedselallergie is het 
meest beschreven, maar er is geen consensus 
over de methode. De gerapporteerde sensitiviteit 
varieert van 18% tot 93%, de specifi citeit van 41% 
tot 97%. De APT kan een eliminatie-provocatie 
niet vervangen en heeft bij gelijktijdig gebruik 
geen toegevoegde waarde [Vanto 1999].

Conclusie: huidplakproeven zijn niet geschikt voor 
diagnostiek van voedselallergie in de huisartsen-
praktijk.

Noot 31
Symptomen
Een Nederlands onderzoek beschrijft reacties op 
koemelk tijdens het testen van een protocol voor 
DBPGVP’s. Bij 21 van de 154 geteste kinderen tra-
den vroege allergische reacties op tijdens de pro-
vocatie met koemelk. Deze bestonden vooral uit 
erytheem in het gelaat, dat verergerde tijdens de 
volgende dosis, en bij één kind uit angio-oedeem 
en een inspiratoire stridor. De twee patiënten die 
geen huidsymptomen hadden, reageerden met 
braken; één kind had daarbij ernstige buikkram-
pen [Schade 2002].
In een onderzoek op basis van DBPGVP bij 43 
Nederlandse kinderen met een vermoeden van 
koemelkallergie bleek dat geen van de sympto-
men waarmee de kinderen zich presenteerden 
sensitief of specifi ek was voor koemelkallergie. 
Bij vrijwel alle kinderen die wegens slechte groei, 
onrust of huilen een provocatie ondergingen, 
was de testuitslag negatief [Hospers 2006]. In 
een onderzoek naar symptomen bij Nederlandse 
volwassenen met koemelkallergie werden oro-
faryngeale klachten zoals jeuk of een gevoel van 
keelzwelling door 87% (26/30) als eerste symp-
toom genoemd. De tien patiënten die deelnamen 
aan een DBPGVP ontwikkelden allen subjectieve 
symptomen. Zes patiënten kregen ook objectieve 
symptomen, zoals rinoconjunctivitis en broncho-
constrictie. Huidsymptomen werden door 80% 
(24/30) van de patiënten als klacht genoemd, 
maar waren na provocatie nauwelijks aanwezig 
[Lam 2008].
Bij ei-allergie zijn alle mogelijke allergische 
symptomen beschreven [Heine 2006; Monti 
2002]. De werkgroep vond geen onderzoeken 
van goede kwaliteit waarin de symptomatologie 
specifi ek wordt onderzocht.
De symptomen van pinda- en notenallergie zijn 
meestal acute klachten van de huid (urticaria, 
angio-oedeem), het maag-darmstelsel (braken 
of diarree) en/of de luchtwegen (larynxoedeem, 
repetitief hoesten of dyspneu), soms al na eerste 
inname [Sicherer 1998; Sicherer 2001b]. Ook 
rinoconjunctivale klachten worden als vroeg 
symptoom beschreven [Lack 2003].

Noot 32
Excessief huilen als symptoom van koemelkal-
lergie
Geen enkel symptoom is kenmerkend voor koe-
melkallergie, ook excessief huilen niet [Vanden-
plas 2007]. Op basis van DBPGVP’s blijkt dat bij 
ongeveer 10% van de zuigelingen het excessief 
huilen (kolieken) te maken heeft met koemelkal-
lergie [Jakobsson 1983; Vandenplas 2007]. Exces-
sief huilen heeft dus vaker een andere oorzaak 
dan voedselallergie. RCT’s waarbij op koemelk 
gebaseerde zuigelingenvoeding wordt vervan-
gen door hypoallergene voeding laten een klein 
effect zien op het huilen [Lucassen 2007]. Het 
is de vraag of dit kleine effect bestaat uit een 
klein gemiddeld effect bij alle zuigelingen of uit 
een wat groter effect bij een kleine subgroep, 
bijvoorbeeld bij zuigelingen met een positieve 
gezinsanamnese voor atopie. Hierover zijn geen 
gegevens beschikbaar.

Tabel 5 Tijd tussen inname en verschijnselen van voedselallergie

Seconden-minuten Minuten-uren Uren-dagen
urticaria braken diarree
erytheem piepen toename van eczeem
anafylaxie onrust, huilen malabsorptie
larynxoedeem verstopte neus slechte groei
angio-oedeem
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het kind 1 jaar oud is [Noakes 2007].
Het derde onderzoek, het Zweedse BAMSE-
onderzoek, is een prospectief geboortecohorton-
derzoek waarin 4089 moeder-kindparen gevolgd 
werden vanaf de geboorte tot 4 jaar. Er was geen 
verband tussen roken tijdens de zwangerschap 
en sensibilisatie bij de geboorte. Er was wel een 
relatie met het bestaan van sensibilisatie voor 
voedselallergenen op de leeftijd van 4 jaar (n = 
2614; OR 1,46; 95%-BI 1,11 tot 1,93) [Lannero 
2008].

Conclusie: er is geen verband tussen roken en neo-
nataal IgE en er bestaan tegenstrijdige gegevens 
over roken door de moeder en de aanwezigheid 
van sensibilisatie op de leeftijd van 4 jaar. Er zijn 
geen onderzoeken bekend naar het verband tus-
sen roken en de aanwezigheid van voedselaller-
gie. Daarom oordeelt de werkgroep dat stoppen 
met roken geen rol speelt als preventieve maatre-
gel ter voorkoming van voedselallergie.

Noot 44
Preventie van voedselallergie: introductie van 
vaste voeding
Uit een systematisch literatuuronderzoek van tien 
cohortonderzoeken, één patiënt-controleonder-
zoek, één dwarsdoorsnedeonderzoek en één RCT 
blijkt dat het bewijs voor een relatie tussen vroeg 
introduceren van vaste voeding en het ontstaan 
van allergie tegenstrijdig en inconsistent is. Er is 
in elk geval onvoldoende bewijs dat vroeg begin-
nen met vaste voeding een hoger risico geeft op 
voedselallergie en andere atopische aandoenin-
gen. Mogelijk is zelfs het omgekeerde het geval 
en heeft wachten met het introduceren van vaste 
voeding een averechts effect [Tarini 2006].
Een recent Nederlands cohortonderzoek van 2558 
kinderen die van hun geboorte tot de leeftijd van 
2 jaar gevolgd werden, liet zien dat hoe later vaste 
voeding geïntroduceerd werd, hoe meer kans er 
was op sensibilisatie. Dit gold met name voor 
de uitkomst ‘any sensitization’. Het signifi cante 
verschil verdwijnt als de allergenen apart worden 
beoordeeld. Zo is er bij vroege introductie (3 
maanden) van vaste voeding niet meer sensibili-
satie voor koemelk, ei, of pinda dan bij matig-late 
(4-6 maanden) of late (> 7 maanden) introductie 
van vaste voeding [Snijders 2008].
Vlieg-Boerstra et al. onderzochten het probleem 
van kinderen bij wie gevreesd wordt voor een 
allergie (bijvoorbeeld door allergie voor een 
ander voedselallergeen), maar die het voedings-
middel nog niet gegeten hebben. Ze ontwikkel-
den introductieschema’s van zes opklimmende 
doses, en gebruikten deze in 72 provocaties 
bij 63 kinderen. Geen enkel kind kreeg ernstige 
symptomen [Vlieg-Boerstra 2008].

Conclusie: het heeft geen zin het introduceren van 
vaste voeding uit te stellen om hiermee voedsel-
allergie te voorkomen.

Noot 45
Coeliakie
Coeliakie is een chronische darmziekte die 
gekenmerkt wordt door een IgA-gemedieerde 
allergie voor gluten (in tarwe, gerst, rogge, spelt 
en kamut) met histopathologische afwijkingen 
in de dunne darm. De ziekte komt bij vrouwen 
twee- à driemaal zo vaak voor als bij mannen. 
De ontwikkeling van coeliakie hangt sterk samen 
met specifi eke HLA-genen (DQ2 en/of DQ8) op 
chromosoom 6. Mensen met een genetische pre-
dispositie kunnen op elk moment van hun leven 
onder invloed van externe factoren (bijvoorbeeld 
veranderde glutenintake, een infectie of zwanger-
schap) coeliakie krijgen. Meer dan 30% van de 
Nederlanders is drager van DQ2 en/of DQ8. De 
meesten van hen krijgen geen coeliakie. Bij een 
verhoogd risico wordt in de tweede lijn soms het 
HLA bepaald om te kunnen adviseren of her-
haald serologisch testen zinvol is. HLA-typering, 
aangevraagd door de huisarts, wordt niet aanbe-
volen [Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-
Leverartsen 2008].

De vermindering is minder duidelijk wanneer 
gekeken wordt naar de individuele aandoenin-
gen. Slechts één RCT toont een vermindering 
van koemelkallergie. Uit één andere RCT blijkt de 
incidentie van eczeem bij gebruik van een sterk 
gehydrolyseerd caseïnehydrolysaat kleiner (12 
versus 8% in het eerste levensjaar en 22 versus 
15% daarna) [Osborn 2006]. Het is de vraag of 
deze effecten relevant zijn in de eerstelijnszorg, 
omdat de meeste kinderen slechts een licht 
eczeem hebben en het natuurlijke beloop gunstig 
is [Brand 2006a].
Een recent Nederlands cohortonderzoek onder 
2558 kinderen die van hun geboorte tot 2-jarige 
leeftijd gevolgd werden, liet zien dat naarmate 
de introductie van koemelk later plaatsvond, 
de kans op het ontstaan van eczeem groter was 
indien gemeten met vragenlijsten (OR 2,29; 95%-
BI 1,21 tot 4,22), maar niet indien gemeten vol-
gens de criteria van de United Kingdom Working 
Party (een combinatie van anamnese en lichame-
lijk onderzoek). Er was geen verband tussen het 
optreden van recidiverend piepen en het tijdstip 
van het introduceren van koemelk. Evenmin was 
er verband met het optreden van sensibilisatie 
[Snijders 2008].

Conclusie: er is onvoldoende bewijs voor het 
gebruik van hypoallergene kunstvoeding om 
hiermee voedselallergie te voorkomen.

Noot 42
Probiotica
Probiotica zijn producten die bepaalde stammen 
levende bacteriën (meestal Lactobacillus of Bifi dum-
bacterium) bevatten in voldoende hoeveelheden 
om het maag-darmstelsel te koloniseren. Men 
veronderstelt dat probiotica effectief kunnen zijn 
bij het voorkomen van atopische aandoenin-
gen. Een Cochrane-review met zes onderzoeken 
over het preventieve effect van probiotica op 
allergische aandoeningen liet geen signifi cante 
verschillen zien tussen interventie- en controle-
groepen. Een meta-analyse in deze review van 
vijf onderzoeken met uitkomsten van 1477 zui-
gelingen liet een signifi cante vermindering zien 
in het voorkomen van eczeem bij zuigelingen die 
probiotica gebruikt hadden. Beperkte men echter 
de analyse tot constitutioneel eczeem (diagnos-
tiek op basis van sensibilisatie), dan waren de 
verschillen niet meer signifi cant [Osborn 2007].
Uit een gerandomiseerde klinische trial waarin 
bij 119 zuigelingen met koemelkallergie at ran-
dom probiotica of placebo werd toegevoegd 
aan de hypoallergene voeding blijken probiotica 
het natuurlijke beloop niet te beïnvloeden. Het 
herstel van koemelkallergie na twaalf maanden 
was in beide groepen gelijk [Hol 2008].

Conclusie: er is onvoldoende bewijs voor de effec-
tiviteit van probiotica ter preventie van voedsel-
allergie.

Noot 43
Roken en de preventie van voedselallergie
De vraag of roken door de ouders een rol speelt 
in het ontstaan van voedselallergie komt aan de 
orde in drie cohortonderzoeken. In het Neder-
landse PIAMA-onderzoek zijn 4146 kinderen 
vanaf de geboorte geïncludeerd. De conclusies 
van dit onderzoek luiden dat roken door de moe-
der tijdens de zwangerschap geen verband houdt 
met de hoogte van het neonatale IgE, gepaard 
gaat met minder sensibilisatie (voor huisstof, 
hond, kat, melk of ei) bij 12 maanden en geen 
verband heeft met sensibilisatie als het kind 4 
jaar is [Kerkhof 2005].
Het tweede onderzoek volgde een cohort moe-
der-kindparen in Australië gedurende een jaar 
na de bevalling. Het ging om 60 rokende moe-
ders en 62 niet-rokende moeders. De uitval in 
de groep rokende moeders was veel hoger dan 
bij de niet rooksters (34 versus 6). De conclusie 
luidde dat roken door de moeder geen invloed 
heeft op de aanwezigheid van sensibilisatie, 
constitutioneel eczeem en voedselallergie als 

in het ziekenhuis plaats. Drie recente kleine 
gerandomiseerde, gecontroleerde onderzoeken, 
waarvan één blind [Skripak 2008], geven data 
over de effectiviteit [Longo 2008; Skripak 2008; 
Staden 2007].
Er zijn echter geen grote gerandomiseerde dub-
belblinde placebogecontroleerde onderzoeken, 
waardoor de precieze waarde van orale tole-
rantie inductie onbekend is. Los van de niet 
vaststaande effectiviteit is immunotherapie voor 
voedselallergie gezien het vaak voorkomen van 
bijwerkingen tijdens de therapie niet geschikt 
voor de huisartsenpraktijk.

Noot 39
Follow-up na een negatieve voedselprovocatie
Eigenmann et al. volgen in een derdelijns 
onderzoek Zwitserse kinderen na een negatieve 
provocatie (n = 102, leeftijd 11 maanden tot 15 
jaar). Bij een kwart van de 71 respondenten werd 
het voedingsmiddel niet geherintroduceerd na 
het verwerpen van de diagnose voedselallergie 
[Eigenmann 2006]. In een onderzoek naar de 
diagnostiek van koemelkallergie in Nederland 
werd aan de ouderparen van 28 kinderen met een 
negatieve provocatie geadviseerd koemelk in de 
voeding te herintroduceren. Dit advies werd door 
6 ouderparen niet opgevolgd [Hospers 2006].
Redenen voor de aanhoudende onnodige elimi-
natie waren angst voor een reactie, twijfel over 
werkelijke tolerantie of voorkeur voor interventies 
voorgesteld door homeopaten.

Noot 40
Preventie van voedselallergie: borstvoeding
Er zijn diverse onderzoeken gedaan naar de vraag 
of (een dieet gedurende) borstvoeding voedselal-
lergie kan voorkomen.
Een Cochrane-review laat zien dat uitsluitend 
borstvoeding gedurende zes maanden niet 
minder risico op atopie geeft dan drie tot vier 
maanden borstvoeding aangevuld met vaste of 
fl esvoeding. Een RCT in deze review laat na vier 
maanden uitsluitend borstvoeding geen effect 
zien op de aanwezigheid van voedselallergie 
op 1-jarige leeftijd [Kramer 2006]. Een ‘policy 
statement’van de American Academy of Pedia-
trics stelt dat ‘fi rm conclusions about the role of 
breastfeeding in either preventing or delaying the 
onset of specifi c food allergies are not possible 
at this time’ [Greer 2008]. Een niet-systematisch 
literatuuroverzicht stelt: ‘Although there is 
evidence for the primary dietary prevention of 
eczema and possible respiratory allergies, data 
on food allergy prevention have, sofar, remained 
less convincing’ [Heine 2008b].
Tevens is onderzocht of het nuttig is als de moe-
der tijdens het geven van borstvoeding bepaalde 
allergenen uit haar eigen voeding vermijdt. Twee 
trials uit een Cochrane-review over allergeen-
vermijding in de zwangerschap bestuderen de 
effecten van allergeenvermijding gedurende de 
lactatie. Men vindt geen aanwijzingen voor een 
risicoverminderend effect op atopische aan-
doeningen. Het beschikbare bewijsmateriaal is 
echter mager [Kramer 2006].

Conclusie: er is onvoldoende bewijs voor een 
preventief effect van borstvoeding op voedselal-
lergie. Ook het volgen van een dieet door de 
moeder heeft volgens de huidige gegevens geen 
preventief effect.

Noot 41
Preventie van voedselallergie: introductie van 
koemelk
Het advies om koemelk te vermijden bij zuige-
lingen met een verhoogd risico op atopie (ten-
minste één eerstgraads familielid met atopie) 
komt aan de orde in een Cochrane-review van 
tien RCT’s. Het risico op een atopische aan-
doening blijkt 21% lager te zijn bij gebruik van 
hypoallergene voeding, maar uitsluitend in het 
eerste levensjaar. Wanneer alleen RCT’s met een 
adequate methodologische opzet geanalyseerd 
worden, is er geen risicodaling waarneembaar. 
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gluten werden ingenomen, hoe meer darmschade 
er ontstond, maar er waren grote individuele 
verschillen. Sommigen hadden een (klinische 
of histologische) verslechtering na inname van 
slechts 10 mg gluten per dag, anderen vertoon-
den daarentegen een (histologische) verbetering 
ondanks inname van 50 mg gluten per dag. Geen 
van de 13 patiënten in de 50 mg-groep toonde 
een klinische verslechtering [Catassi 2007].

Conclusie: de hoeveelheid gluten die schadelijk 
is varieert per individu. Op populatieniveau is 
er een licht verhoogde morbiditeit en mortali-
teit. Het is onvoldoende duidelijk in hoeverre 
behandeling het beloop beïnvloedt. Gezien het 
feit dat het houden van een glutenvrij dieet een 
ingrijpende behandeling is, is de werkgroep van 
mening dat de aanwezigheid van hinderlijke 
klachten vooralsnog leidend moeten zijn bij de 
beslissing nader onderzoek naar coeliakie te 
verrichten.

Noot 49
Serologie bij coeliakie
Bij het vermoeden van coeliakie kan de diagnose 
waarschijnlijker worden gemaakt door de bepa-
ling van IgA-weefseltransglutaminaseantistoffen 
(tTGA) (sensitiviteit 95-100% en specifi citeit 
98-100%). De voorspellende waarde van tTGA is 
afhankelijk van de prevalentie. In de huisartsen-
praktijk wordt bij patiënten met klachten passend 
bij coeliakie de positief voorspellende waarde 
geschat op 60%. Zonder klinische verdenking, 
zoals bijvoorbeeld bij screening, is de positief 
voorspellende waarde < 20% en zullen er veel 
fout-positieve uitslagen zijn [Damoiseaux 2005]. 
Fout-positieve tTGA-uitslagen zijn gerapporteerd 
bij leverziekten, systemische auto-immuniteit 
en het prikkelbaredarmsyndroom [Nederlandse 
Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen 2008]. 
IgA-endomysiumantistoffen (EMA) zijn ook sterk 
geassocieerd met coeliakie. Ze hebben een ver-
gelijkbare sensitiviteit (92-100%) en specifi citeit 
(97-100%).
De sensitiviteit van tTGA en EMA is lager bij 
minder ernstige darmslijmvliesafwijkingen en 
kan fout-negatief zijn in het begin van de ziekte 
of wanneer gluten reeds uit het dieet geëlimi-
neerd is.
Mensen met een IgA-defi ciëntie (1 : 800) heb-
ben altijd een negatieve uitslag op deze tests, 
maar wel een verhoogde kans op coeliakie. Dit 
kan ondervangen worden door bij een negatieve 
uitslag van IgA-tTGA in het serum een totaal-
IgA-bepaling aan te vragen. Indien er sprake is 
van IgA-defi ciëntie kunnen de minder specifi eke 
IgG-antistoffen bepaald worden. Kinderen jonger 
dan 2 jaar maken incidenteel nog geen EMA of 
tTGA, maar soms al wel antigliadineantistoffen 
(AGA). Tests voor het meten van AGA hebben een 
beperkte sensitiviteit (78-92%) en specifi citeit 
(88-98%). Het aanvragen en beoordelen hiervan 
vindt plaats in de tweede lijn.

Conclusie: bij een vermoeden van coeliakie dient 
minimaal het tTGA bepaald te worden. Bij een 
positieve tTGA dient het EMA als bevestiging 
bepaald te worden. Bij een negatieve tTGA dient 
een totaal IgA bepaald te worden om een IgA-
defi ciëntie uit te sluiten. Vaak wordt deze serolo-
gie al als een ‘combinatiepakket’ aangeboden op 
het huisartsenlaboratoriumformulier.

Noot 50
Diagnostiek van coeliakie
De diagnose coeliakie dient bevestigd te worden 
met dunnedarmbiopsieën, meestal uit het distale 
duodenum. In Nederland is de gemodifi ceerde 
marshclassifi catie (fase 1-4) in gebruik, waarbij 
fase 3 en hoger bewijzend is voor coeliakie. 
Wanneer de patiënt gluten in de voeding reeds 
geëlimineerd heeft, kunnen de histologische 
kenmerken verminderd of verdwenen zijn en is 
het niet meer mogelijk om de diagnose correct te 
stellen [Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-
Leverartsen 2008].

van 70.000 mensen werd bij 1000 patiënten met 
klachten die zouden kunnen passen bij coeliakie 
(27% man, gemiddeld 50 jaar, 5,3% < 10 jaar) 
het EMA en IgA bepaald. Onduidelijk is hoe de 
selectie plaatsvond. Met een dunnedarmbiopsie 
werd coeliakie gediagnosticeerd bij 30 patiënten, 
van wie er 25 geen gastro-intestinale symptomen 
hadden. De meest voorkomende presentaties 
waren: anemie (12%; 95%-BI 6 tot 18, een kwart 
van de mannen met anemie had coeliakie), 
positieve familieanamnese (7%; 95%-BI 0 tot 17), 
malabsorptie of diarree (5%; 95%-BI 1 tot 10) en 
moeheid (1,8%; 95%-BI 0,4 tot 3,3) [Hin 1999].
In een Amerikaans prospectief onderzoek (n = 
2568) werd het tTGA bepaald bij patiënten die 
een huisarts consulteerden en klachten hadden 
die zouden kunnen passen bij coeliakie (n = 976). 
Dertig patiënten hadden een positief tTGA, bij 22 
van hen bleek later ook het EMA positief. De pre-
valentie van coeliakie was het hoogst bij patiën-
ten met een schildklierziekte, patiënten met een 
positieve familieanamnese en patiënten met 
gastro-intestinale symptomen [Catassi 2007].

Conclusie: de multidisciplinaire Richtlijn Coeliakie 
en Dermatitis Herpetiformis stelt dat systematische 
case-fi nding door de huisarts niet goed mogelijk 
is en vooral de interpretatie van meerdere symp-
tomen (zoals achterblijvende groei en buik- of 
defecatieklachten) en risico’s (zoals familiair 
voorkomende coeliakie, onverklaarde anemie of 
osteoporose, diabetes type 1, schildklierlijden of 
het syndroom van Down) door de huisarts van 
belang is. De kans op coeliakie bij een van de 
mogelijk geassocieerde ziektebeelden is echter 
dermate klein dat het niet zinvol is om patiënten 
zonder klachten te gaan testen. De werkgroep 
sluit zich hierbij aan.

Noot 48
Natuurlijk beloop van ongediagnosticeerde 
coeliakie
Het natuurlijke beloop laat zich, doordat coe-
liakie veelal ongediagnosticeerd blijft, slecht 
onderzoeken. Consistent is het bewijs voor 
het optreden van (onbegrepen) anemie en een 
(gering) verhoogd risico op T-cellymfomen, met 
name in de darm, bij onbehandelde coeliakie 
[National Institute for Health and Clinical Excel-
lence (NICE) 2009; Nederlandse Vereniging van 
Maag-Darm-Leverartsen 2008].
De richtlijnen melden een licht verhoogd risico 
op mortaliteit, met name door maligniteiten. 
Een recent onderzoek naar het mortaliteitsrisico 
(groter dan alle eerdere mortaliteitonderzoeken 
tezamen) vergelijkt voor het eerst gegevens van 
personen bij wie darmbiopsieën genomen waren 
en bij wie coeliakie was vastgesteld (Marsh fase 
3, darmontsteking met villusatrofi e, n = 29.096) 
met personen bij wie dit niet met zekerheid kon 
worden vastgesteld (Marsh 1-2, darmontsteking 
zonder villusatrofi e, n = 13.306) en personen met 
een positieve coeliakieserologie maar normale 
darmbiopsieën (latente coeliakie, n = 3719). Men 
vond een verhoogde hazard ratio (HR) voor over-
lijden bij vastgestelde coeliakie (HR 1,39; 95%-BI 
1,33 tot 1,45; mediane follow-up 8,8 jaar) maar 
ook bij onzekere coeliakie (HR 1,72; 95%-BI 1,64 
tot 1,79; mediane follow-up 7,2 jaar) en latente 
coeliakie (HR 1,35; 95%-BI 1,14 tot 1,58; mediane 
follow-up 6,7 jaar). De meest voorkomende oor-
zaken van overlijden waren cardiovasculaire aan-
doeningen of maligniteiten [Ludvigsson 2009].
Anderzijds zijn er gevalsbeschrijvingen waarin 
patiënten met histologisch geobjectiveerde coeli-
akie een geringe belasting met gluten tot een 
normale glutenbevattende voeding konden ver-
dragen zonder dat daarbij klachten of darmafwij-
kingen optraden. In een gerandomiseerd dubbel-
blind onderzoek bij 49 volwassenen met bewezen 
coeliakie werden patiënten voor en na een 90 
dagen durende dagelijkse inname van capsules 
met 0, 10 of 50 mg gluten lichamelijk onderzocht 
en werd serologisch en histologisch onderzoek 
gedaan. Negenendertig patiënten voltooiden het 
protocol. Over het algemeen gold dat hoe meer 

Noot 46
Epidemiologie van coeliakie
Veel mensen met coeliakie hebben aspecifi eke 
klachten. Daarom neemt men aan dat de preva-
lentie meestal onderschat wordt. Schattingen op 
basis van histologisch onderzoek variëren tussen 
0,5% en 1,6% bij kinderen en 0,07% en 1,9% bij 
volwassenen [National Institute for Health and 
Clinical Excellence (NICE) 2009].
In een dwarsdoorsnedeonderzoek in Zuid-Hol-
land werden kinderen (n = 12.672, 2 tot 4 jaar) 
uitgenodigd voor coeliakiescreening door middel 
van een bepaling van endomysiumantistoffen 
(EMA) via het consultatiebureau. In de bepaling 
participeerden 6127 kinderen. De serologie bleek 
bij 75 van hen positief, 57 ondergingen een dun-
nedarmbiopsie, waarna bij 31 van deze kinderen 
coeliakie werd vastgesteld. De klachten waren 
lusteloosheid, buikklachten, afwijkende defecatie 
en anemie. Eén kind had een groeiachterstand, 
15 kinderen hadden geen symptomen. De pre-
valentie van niet eerder ontdekte coeliakie bij 
peuters werd geschat op 0,5% (1/198) [Csizmadia 
1999].
Een dossieronderzoek onder volwassen deelne-
mers (n = 50.760) van bevolkingsonderzoeken 
in Amsterdam, Doetinchem en Maastricht in de 
perioden 1987-1991 en 1993-1997 beoordeelde 
zowel eerder gediagnosticeerde (met behulp van 
informatie uit een vragenlijst) als niet eerder 
ontdekte coeliakie (met behulp van serologie en 
indien positief HLA-typering) in een gerando-
miseerde steekproef van 1440 deelnemers. Uit 
de vragenlijst bleek dat bij 8 deelnemers eerder 
coeliakie was vastgesteld met een dunnedarm-
biopsie (waarvan 2 op de kinderleeftijd). De 
prevalentie van gediagnosticeerde coeliakie bij 
volwassenen werd derhalve op 0,016% (1/6345) 
geschat. In de steekproef werd bij 6 deelnemers 
een positief EMA en weefseltransglutaminase 
(tTGA) aangetoond en bij 5 van hen een specifi ek 
HLA-type. De prevalentie van niet eerder ont-
dekte coeliakie bij volwassenen werd geschat op 
0,35% (1:286)[Schweizer 2005].
De prevalentie onder eerstegraads familieleden 
van coeliakiepatiënten wordt op 3-12% geschat. 
Bij eeneiige tweelingen is de overeenstemming 
in diagnose 70% [Green 2003; Nederlandse Ver-
eniging van Maag-Darm-Leverartsen 2008].

Conclusie: uitgaande van de prevalentie zoals 
aangetoond in twee Nederlandse populatieon-
derzoeken zou men per normpraktijk gemiddeld 
acht tot twaalf coeliakiepatiënten kunnen vinden. 
De kans op coeliakie is groter bij familieleden 
van een coeliakiepatiënt.

Noot 47
Symptomen en case-fi nding bij coeliakie
De multidisciplinaire Richtlijn Coeliakie en Dermatitis 
Herpetiformis doet aanbevelingen over case-fi nding 
bij coeliakie. Bij patiënten met diabetes type 1, 
osteoporose, schildklierlijden, microscopische 
colitis, auto-immuunziekten in algemene zin, 
hypertransaminasemie of ijzergebreksanemie 
dient de clinicus bedacht te zijn op een moge-
lijke samenhang met coeliakie. Bij klinische 
verdenking dient serologisch onderzoek verricht 
te worden. Daarnaast doet ze de aanbeveling om 
patiënten met syndroom van Down, Turner en 
Williams vanaf het vierde levensjaar te screenen 
op coeliakie [Nederlandse Vereniging van Maag-
Darm-Leverartsen 2008] .
De Britse richtlijn Coeliac disease [National Institute 
for Health and Clinical Excellence (NICE) 2009] 
raadt aan om serologie te bepalen bij patiënten 
met een van de volgende symptomen: chroni-
sche of intermitterende diarree, achterblijvende 
groei bij kinderen, persisterende of onverklaar-
bare gastro-intestinale symptomen, chronische 
moeheid, recidiverende buikpijn, krampen of 
opgezette buik, onverklaarbaar gewichtverlies en 
onverklaarbare anemie.
Twee experimenten met case-fi nding in de eerste 
lijn leverden niet alle bovenstaande co-incidente 
aandoeningen op: Uit een Engelse populatie 
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cardiovasculaire insuffi ciëntie meestal op de 
voorgrond staat [Braganza 2006]. Symptomen 
van anafylaxie ontstaan meestal binnen minu-
ten tot een uur na inname van een allergeen. 
Bij 3-30% treed een bifasische reactie op. Dit 
betreft terugkeer van symptomen in minuten 
tot uren na herstel van de eerste reactie [Bock 
2007; Boeve 2007; Sampson 2002]. Het laat of 
niet toedienen van epinefrine tijdens de eerste 
fase van de reactie lijkt hierbij een negatieve rol 
te spelen [Le 2009; Lieberman 2005]. Een fataal 
verloop van de anafylaxie wordt het meest gerap-
porteerd rond een half uur na inname van het 
allergeen, maar kan variëren van 10 minuten tot 6 
uur [Pumphrey 2004]. Er bestaat geen consensus 
over de gewenste observatieduur na herstel van 
een allergische reactie. Adviezen variëren van 4 
tot 24 uur [Lieberman 2005; Sampson 2002].

Noot 53
Medicatie bij anafylaxie
De keuze van medicamenten komt overeen met 
die in de NHG-Farmacotherapeutische Richtlijn 
Geneesmiddelen in spoedeisende situaties 
(http://www.nhg.org).

gevolgen van een door de voeding veroorzaakte 
allergische reactie [Gezondheidsraad 2007]. Men 
gaat ervan uit dat minder dan 1% van de anafy-
lactische reacties fataal verloopt [Bock 2007].
De prevalentie van astma bij patiënten die een 
anafylaxie doormaakten, varieert van 19% tot 
37% [Braganza 2006; Mullins 2003; Wang 2007]. 
De ernst van de allergische reactie kan niet voor-
speld worden op basis van de voorgeschiedenis 
[Muraro 2007]. Echter, in een nationaal onder-
zoek in Amerika naar fataal verlopen anafylaxie 
bij voedselallergie waren de 32 overledenen in 
meerderheid adolescent of jongvolwassene. Op 
één casus na was er altijd een bekende voed-
selallergie en astma in de voorgeschiedenis, 
90% had geen epinefrine paraat ten tijde van de 
anafylaxie en 94% had een pinda- of notenaller-
gie [Bock 2007].
In twee symposia van het National Institute 
of Allergy and Infectious Disease en het Food 
Allergy & Anafylaxis Network zijn diagnostische 
criteria voor anafylaxie vastgesteld. Deze criteria 
zijn te complex om ze hier over te nemen voor de 
huisartsenpraktijk. De in de standaard genoemde 
kenmerken zijn hiervan afgeleid [Boeve 2007; 
Sampson 2006]. Kinderen ervaren vaker respi-
ratoire symptomen, terwijl bij volwassenen de 

Noot 51
Follow-up bij coeliakie
Er is weinig onderzoek verricht naar wat de beste 
manier is om patiënten met coeliakie te volgen. 
De aanbeveling is gebaseerd op de multidisci-
plinaire Richtlijn Coeliakie en Dermatitis Herpetiformis 
[Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Lever-
artsen 2008].

Noot 52
Anafylaxie bij voedselallergie
Anafylaxie is een potentieel levensbedreigende, 
gegeneraliseerde of systemische, meestal IgE-
gemedieerde reactie met symptomen van de 
luchtwegen (dyspneu bij bronchospasme) en/
of de circulatie (hypotensie en tachycardie), die 
plotseling en snel ontstaat na blootstelling aan 
een relevant allergeen [Boeve 2007; Brand 2007].
Precieze data over het voorkomen van anafylaxie 
bij voedselallergie zijn niet voorhanden. Een 
commissie van de Gezondheidsraad schat, op 
basis van voorgeschreven epinefrine en inter-
nationale literatuur, het aantal mensen met een 
potentieel levensbedreigende voedselallergie in 
Nederland tussen 4000 en 6000, onder wie 1000 
tot 1500 kinderen. In Nederland sterft gemiddeld 
één tot hooguit enkele personen per jaar aan de 
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