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Stichtingen en patiëntenverenigingen 134

Woordenlijst 137

Illustratieverantwoording 145

Dankwoord 147

Literatuur 149

Register 157

Inhoud VII



De auteurs

De auteurs die betrokken waren bij de totstandko-
ming van Het Allergieboek.

Prof. dr. Roy Gerth van Wijk, internist-allergoloog
Erasmus MC, afdeling Interne Geneeskunde, sectie
Allergologie, Rotterdam
Inleiding (3e auteur; par. Sociaaleconomische gevolgen)

Hoofdstuk 2 Allergische aandoeningen

Hoofdstuk 4, par. 4.1 Medische terminologie

Hoofdstuk 5, par. 5.2 Behandeling

Dr. L. Otto M.J. Smithuis, klinisch chemicus-apo-
theker van het Klinisch Laboratorium, Elkerliek
Ziekenhuis, Helmond
Inleiding (1e auteur)

Hoofdstuk 3, par. 3.1.1 Pollen

Hoofdstuk 5, par. 5.4 Complementaire en alternatieve

therapieën
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Voorwoord

Allergische aandoeningen zijn tegenwoordig een
groot probleem. In Nederland en Vlaanderen heeft
ruim een kwart van de bevolking een allergische
aandoening. De klachten variëren van min of meer
lastig – oppervlakkige ontstekingen van neus- en
oogslijmvliezen en eczeem – tot zelfs levensbedrei-
gend, zoals bij ernstige astma of anafylactische re-
acties. Bij het ontstaan van allergieën spelen zowel
aanleg, leefwijze als omgeving een rol. Allergische
aandoeningen hebben niet alleen implicaties voor
medische behandeling en persoonlijk welbevinden,
maar ook voor werk en studie, huishoudelijke situ-
atie, voeding en verzorging, lifestyle en de opvoe-
ding van de kinderen. Allergieën verminderen de
levenskwaliteit en kunnen tot sociale isolatie leiden.
Allergieën zijn daardoor niet alleen een persoonlijk
en medisch, maar ook een sociaal en economisch
probleem. De economische verliezen lopen zowel in
Europa als in de Verenigde Staten op tot in de mil-
jarden euro’s. Het verschijnsel allergie krijgt dan
ook veel aandacht van overheden, medici en de far-
maceutische industrie. Om aan al deze aspecten
recht te doen, is een aantal specialisten gevraagd een
bijdrage over een specifiek onderwerp te geven. De
verschillende onderwerpen zijn afzonderlijk lees-
baar en toegankelijk gehouden. Ze kunnen, afhan-
kelijk van het onderwerp, in benadering verschillen.
Bij de samenstelling zijn de bijdragen soms wat be-

werkt om meer samenhang en uniformiteit in stijl
te verkrijgen.
In Het Allergieboek geven we een beschrijving van

de verschillende soorten allergieën en hun sympto-
men, gevolgd door een uitgebreide kennismaking
met de eigenlijke veroorzakers zoals huisstofmijten,
pollen, plantaardige en dierlijke producten, maar
ook stoffen uit huishouden en werk. Aan de hand
van de rol van sommige veroorzakers in de natuur
wordt duidelijk gemaakt dat contact met die ver-
oorzakers niet altijd helemaal te vermijden is.
Daarna worden ontstaan, verloop, symptomen en de
effecten op lange termijn op een duidelijke en we-
tenschappelijk verantwoorde manier uitgelegd,
zonder te veel in medische en biochemische details
te treden. Ten slotte bespreken we de mogelijkhe-
den om allergieën te voorkómen, hoe je een allergie
kunt herkennen en behandelen en hoe je ermee
omgaat. Hierbij besteden we speciaal aandacht aan
het optreden van allergieën bij kinderen en de mo-
gelijke verergering van de klachten op termijn.

Het Allergieboek is niet alleen bedoeld voor de
patiënt en zijn omgeving, maar kan ook een grote
hulp zijn voor professionals die de patiënt uitleg
willen geven over zijn allergie.

De redactie



Inleiding

Een allergie is een specifieke reactie van het im-
muunsysteem op lichaamsvreemde stoffen die nor-
malerwijze niet schadelijk zijn. ‘Allergie’ is afgeleid
van de Griekse woorden allos (veranderd, vreemd) en
ergos (werking): bij contact met een bepaalde stof
treden bij sommige mensen vreemde reacties op. De
term allergie is in 1906 geı̈ntroduceerd door de
Weense kinderarts Clemens von Pirquet (fig. 1). Al-
lergieën zijn niet specifiek van deze tijd, maar
kwamen altijd al voor, al werden ze niet als zodanig
beschreven of herkend.
Uit beschrijvingen van de Romeinse geschied-

schrijvers Plinius de Oudere en Suetonius kun je
afleiden dat keizer Augustus (fig. 2) aan astma en
hooikoorts leed en de zoon van keizer Claudius,
Tiberius Claudius Brittannicus (41-55 n.Chr.) aller-
gisch was voor paarden. Bij het paardrijden kreeg
hij uitslag en zwollen zijn ogen zo ver op dat hij
niet meer kon zien waar hij reed.

Een bijzonder geval van een voedselallergie is be-
schreven door Thomas Moore in zijn boek History of

King Richard III. Richard (fig. 3) kreeg huiduitslag
van aardbeien. In de Raad van Lords (het tegen-
woordige Hogerhuis) liet hij zich aardbeien brengen
om ze in het bijzijn van de Lords op te eten. Een uur
later liet hij de Raad een arm met huiduitslag zien
en kon zo een hem onwelgevallige lord van hekserij
beschuldigen en laten terechtstellen.
In de 17de eeuw beschreef de Vlaamse arts en che-

micus Jean-Baptiste van Helmont (fig. 4) astma-aan-
vallen bij een monnik na het eten van gebakken vis,
bij het aanvegen van de vloer of het in contact komen
met opgewaaid stof. Ook schrijft Van Helmont dat
zowel de moeder als de zuster van deze monnik ast-
matisch waren en daarnaast nog last hadden van
jeuk en huiduitslag. Tegenwoordig weten we dat
kinderen van ouders met een zelfde soort allergie
zo’n 70% kans hebben om de allergie ook te krijgen.

j1

Figuur 1
De Weense kinderarts
Clemens von Pirquet
(1874-1929).
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Figuur 2
De eerste Romeinse keizer
Gaius Octavianus Augustus
(63 v. Chr. - 14 n. Chr.).

Figuur 3
De Engelse koning Richard III
(1452-1484).
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Hoewel Van Helmont nog behept was met allerlei
bijgeloof uit zijn tijd, is hij opvallend modern
wanneer hij – in het geval dat de ‘geneesmiddelen’
tegen astma niet helpen – een verblijf in de bergen
aanbeveelt. Heden ten dage weten we dat berglucht
veel schoner is en er boven de 1200 meter weinig
stuifmeel of pollen (veroorzakers van hooikoorts) en
geen huisstofmijten (veroorzakers van inhalatieast-
ma) voorkomen.
In de 19de eeuw begint een meer wetenschappe-

lijke analyse van allergische klachten met de En-
gelse arts John Bostock (1773-1846). Hij beschrijft
zijn eigen, ’s zomers optredende klachten voor de
Royal Medical and Surgical Society in Londen als
‘Periodieke Aandoening van de Ogen en de Borst’.
Hij onderscheidde klachten van ogen, neus, keel en
longen, en bracht die in verband met versgemaaid
hooi, vandaar de oude namen hooikoorts (hay fever)
en hooiastma (hay-astma). Als therapie bleef hij soms
wekenlang binnenshuis en beval ook verblijf in een
grote stad of aan zee aan.
Het was de Engelse arts John Elliotson (1791-

1868), die niet alleen graspollen als oorzaak van
hooikoorts herkende, maar ook op de erfelijke as-
pecten wees. Het bewijs voor stuifmeel of pollen als
oorzaak van hooikoorts werd geleverd door de
Amerikaanse arts Morrill Wyman (1812-1903), die
experimenteel aantoonde dat pollen van de ‘rag-
weed’ of Ambrosia (fig. 5a en 5b) de allergische
klachten van hemzelf en zijn familie veroorzaakte.
Net als Van Helmont adviseerde Wyman bij klach-
ten een verblijf in de bergen.
Bijna tegelijkertijd legde de Engelse arts Charles

Blackley (1820-1900) het verband tussen hooikoorts

en graspollen. Hij maakte als eerste pollenkalen-
ders, legde een verband tussen de hoeveelheid pol-
len in de lucht en de ernst van de klachten en
maakte gebruik van pollenextracten voor het testen
op huid, ogen en neus van hooikoortspatiënten. Hij
is dus de eigenlijke uitvinder van de huidpriktest.
In 1911 publiceerden Leonard Noon and John

Freeman de desensibilisatiemethode om mensen
minder gevoelig of zelfs geheel ongevoelig te maken
voor pollenallergenen door een serie van onder-
huidse injecties met oplopende hoeveelheden van
deze allergenen. Daarmee was een mijlpaal bereikt
in de behandeling van allergieën.
Hoewel in de jaren 20 van de vorige eeuw al be-

kend was dat allergische patiënten klachten konden
krijgen na contact (inademen) met huisstof en be-
kend was dat in huis bepaalde mijten voorkwamen,
werd er geen verband gelegd tussen deze mijten en
de allergische klachten. Pas in de jaren 60 toonden
de Nederlandse onderzoekers Frits Spieksma en
Marise Spieksma-Boezeman samen met de allergo-
loog Reindert Voorhorst aan dat het voornamelijk
de huisstofmijten waren die de allergische huis-
stofklachten veroorzaakten: schimmel- en huisdier-
allergieën bleken veel minder vaak voor te komen.
In 1966 ontdekte het echtpaar Kimishige en Te-

ruko Ishizaka dat allergische patiënten antilicha-
men, de IgE-antilichamen, produceren, die verant-
woordelijk zijn voor de meeste allergische reacties.
De Zweedse onderzoeker Gunnar Johansson beves-
tigde een jaar later het bestaan van deze IgE-anti-
lichamen. Deze antilichamen kunnen gemakkelijk
in het bloed gemeten worden, waardoor de dia-
gnostiek naar allergische aandoeningen sterk ver-
beterd kon worden. Veel van het huidige onderzoek
richt zich op verfijning van deze laboratoriumdia-
gnostiek. Ook wordt steeds meer bekend over de
stoffen zelf waarop allergisch kan worden gerea-
geerd. Deze stoffen worden ook wel allergenen ge-
noemd. We weten nu dat allergenen onderling veel
overeenkomsten kunnen vertonen. Daarom reage-
ren patiënten soms zowel op allergenen die ze in-
ademen, als op voedselallergenen.
Niet alleen is het gemakkelijker geworden een

allergie aan te tonen, ook de behandelmogelijkhe-
den zijn toegenomen. Astma is beter te behandelen
door luchtwegverwijdende en ontstekingsrem-
mende medicijnen te gebruiken. Neussprays, oog-
druppels en tabletten met met anti-allergische
middelen zijn effectief bij de behandeling van al-
lergische neus- en oogklachten. Ook wordt er naar-
stig onderzoek gedaan om de desensibilisatieme-
thode te vergemakkelijken en te verbeteren. Recent
zijn ook antilichamen ontwikkeld die de werking
van IgE tenietdoen. Deze behandeling met anti-IgE-
antilichamen is echter zeer kostbaar en wordt daar-
om alleen bij ernstige astma toegepast.
Ondanks deze ontwikkelingen vormen allergi-

sche ziektes een groot probleem. Patiënten reageren
tegenwoordig op een veel breder scala van allerge-
nen dan voorheen. De afgelopen twintig, dertig jaar
hebben een explosieve groei aan allergische aan-
doeningen laten zien, vooral in de westerse landen,
maar een sluitende verklaring voor deze toename is

j4

Figuur 4
Jean-Baptiste van Helmont
(1577-1644).

Het Allergieboek6



er niet. Veel onderzoek is nog nodig, niet alleen om
onze kennis te vergroten, maar ook om betere be-
handelingen te ontwikkelen voor de vele patiënten
die aan een allergische aandoening lijden.

Sociaaleconomische gevolgen van allergie

Allergie, een volksziekte

De afgelopen decennia zijn allergische ziektes
steeds meer in de belangstelling komen te staan,
vooral doordat ze erg veel voorkomen. Uit een Ne-
derlands bevolkingsonderzoek blijkt dat bijna 30%
van de ondervraagden last heeft van hooikoortsach-
tige klachten. In hetzelfde onderzoek gaf 20% aan
last te hebben van een piepende ademhaling, wat bij
astma kan passen. Constitutioneel of atopisch ec-
zeem, een huidaandoening waarvan allergische
patiënten veel last hebben, komt bij 10 tot 15% van
de bevolking voor.
Niet alleen allergieën komen veel voor, ook aller-

gische aandoeningen zijn de laatste jaren duidelijk
toegenomen in frequentie, niet alleen in Nederland
maar ook in andere landen. Figuur 6 laat duidelijk
zien dat vooral het percentage patiënten met astma
of hooikoorts de laatste veertig jaar verveelvoudigd
is. Daarentegen is het aantal patiënten met invali-
derend astma vanaf het eind van de jaren 80 van de
vorige eeuw beduidend afgenomen, waarschijnlijk
als gevolg van verbeteringen in de behandeling. Het
percentage patiënten met constitutioneel eczeem
lijkt zich te stabiliseren.

De effecten van allergische luchtwegaandoeningen op
het dagelijks leven

Allergieën kunnen leiden tot klachten van ogen,
neus, verdere ademhalingswegen en longen. Het
effect van allergische aandoeningen beperkt zich
echter niet tot deze organen. Allergische neus-
klachten gaan gepaard met een loopneus, niezen en
neusverstopping, maar ook is bijna 80% van de

adolescenten in de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar
door hun allergie minder goed in staat zijn om de
werkzaamheden op school goed uit te voeren. Deze
leerlingen hebben concentratieproblemen en pres-
teren minder. Bij een minderheid vallen ook pro-
blemen op in de omgang met vrienden op school en
werk. Daarnaast wordt de nachtrust verstoord: ze
hebben moeite met inslapen, worden makkelijk
wakker en komen slaap tekort. Deze slaapstoornis-
sen worden vooral veroorzaakt door het dichtzitten
van de neus.
In zijn algemeenheid heeft hooikoorts een on-

gunstig effect op activiteiten buitenshuis, werk,
slaap, het uitgaansleven, bezoek aan vrienden,
sport, vakantie en in mindere mate op activiteiten
binnenshuis. Onderzoek uit Maastricht bij jonge
kinderen van de basisschoolleeftijd laat zien dat al-
lergische neusklachten leiden tot verminderde leer-
prestaties en afname van de geheugenfuncties. Het
verschil tussen de prestaties van gezonde kinderen
en kinderen met hooikoorts kan gedeeltelijk over-
brugd worden door gebruik van moderne antialler-
gische middelen, met name de antihistaminica.
Hoewel deze antihistaminica weinig bijwerkingen
hebben, zijn ze niet in staat om de leervermogens
volledig te herstellen. Antihistaminica met slaap-
verwekking (sedatie) als bijwerking resulteren juist
in een verdere verslechtering van de prestaties.
Aangezien het hooikoortsseizoen in het voorjaar

vaak samenvalt met de examenperiodes op school, is
het heel goed denkbaar dat de examenresultaten
van patiënten ongunstig worden beı̈nvloed. Dit is
ook bevestigd door diverse studies. Een opvallende
bevinding is dat forse neusklachten meer proble-
men teweegbrengen dan astmaklachten of klachten
door eczeem.
Ook astma kan een patiënt in zijn dagelijks leven

flink belemmeren. Bij lichamelijke inspanning
treedt vaak kortademigheid op, waardoor een ast-
mapatiënt hinder ondervindt bij lichamelijke ar-
beid, sport en andere fysieke inspanningen. Astma-
patiënten hebben veel last van prikkelende stoffen
zoals tabaksrook: plaatsen waar veel gerookt wordt,

j5a

j5b

Figuur 5
a Ambrosiaplant. De Ambro-
sia komt tegenwoordig,
vooral in warme zomers,
soms ook in Nederland voor.
b SEM-opname van een pol-
lenkorrel van de Ambrosia of
‘common ragweed’.
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worden dan ook automatisch gemeden. Een allergie
voor dieren kan ervoor zorgen dat patiënten hinder
ondervinden bij bezoek aan familieleden en ken-
nissen met dieren. Ook bepaalde beroepen waarbij
patiënten bij mensen aan huis komen (wijkver-
pleegkundigen, verloskundigen enzovoort) kunnen
problemen opleveren. Kortademigheid is een verve-
lende sensatie die ook angst kan inboezemen.
Patiënten kunnen vermijdingsgedrag ontwikkelen,
dat zelfs tot sociaal isolement kan leiden. Ten slotte
kan astma ook leiden tot moeheid, slaapstoornissen
en concentratiestoornissen.
Over het algemeen resulteren zowel hooikoorts

als astma tot verminderde productiviteit op het
werk. Astma zal normaalgesproken gauw tot ver-
andering van werk leiden, patiënten met hooikoorts
daarentegen zetten hun werkzaamheden doorgaans
voort, ook onder ongunstige omstandigheden.

De impact van andere allergische aandoeningen

Constitutioneel ofwel atopisch eczeem is een aan-
doening die vaak bij allergische patiënten voor-
komt. Een van de belangrijkste verschijnselen van
deze huidaandoening is jeuk. Jeuk kan leiden tot

slapeloosheid, moeheid en stress. Jeuk leidt tot
krabben, wat weer tot een verergering van de jeuk
leidt. Stress op zich is een factor die eczeem kan
verergeren. Een patiënt met eczeem kan dan ook in
een vicieuze cirkel terechtkomen. Zichtbare huid-
afwijkingen scheppen een afstand tussen de patiënt
en zijn omgeving. Ernstig eczeem vereist ingewik-
kelde zalftherapie die veel tijd kost. De belasting die
eczeem met zich meebrengt, vooral op kinderen en
hun verzorgers, dient dan ook niet onderschat te
worden.
Voedselallergie kan alleen behandeld worden

door bepaalde voedingsmiddelen strikt te vermij-
den en zich te houden aan diëten. Een allergie voor
ei, melk, noten en pinda’s en andere voedingsmid-
delen kan dan ook leiden tot een dieet dat diep
ingrijpt in het dagelijks leven van de patiënt. Het
continu opletten bij het eten, de noodzaak van het
lezen van etiketten, het laten staan van ‘twijfelach-
tig’ voedsel, maar ook het besef dat anderen wel
kunnen eten wat de patiënt moet laten staan, wor-
den als belastend ervaren. Aangepast eten bij vrien-
den en kennissen en dieet houden in een restaurant
is niet altijd eenvoudig en roept vaak weerstand op.
Vaak reageren patiënten al op minieme hoeveelhe-
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Figuur 6
Fins onderzoek naar aller-
gische ziektes bij mannelijke
rekruten in de periode 1968-
2003. De waarden zijn tel-
kens gemiddelden over een
periode van vijf jaar.

Bron: Latvala et al., 2005.
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den voedingsmiddelen. Een strikt vermijdingsge-
drag is dan ook noodzakelijk, maar zeker een streng
regime leidt tot vragen en onbegrip bij de omge-
ving. Patiënten met een voedselallergie raken daar-
door gemakkelijk in een uitzonderingspositie. Het
is dan ook erg belangrijk dat de omgeving leert zich
aan te passen.
Allergie voor insectengif van bijen of wespen kan

bij een steek uitmonden in ernstige, zelfs levensbe-
dreigende reacties. Patiënten met een dergelijke
angstige ervaring achter de rug zullen insecten zo-
veel mogelijk proberen te vermijden en zijn bij alles
alert op insecten in hun omgeving. Soms leidt dit
uit angst voor nieuwe problemen tot het vermijden
van activiteiten als tuinieren, fietsen en terrasbe-
zoek tijdens de zomer. Zelfs het bij zich dragen van
beschermende medicatie (een adrenalinehoudende
injectiespuit) kan patiënten soms niet voldoende op
hun gemak te stellen. Het dragen van een dergelijke
injectiespuit wordt op zichzelf al als belastend er-
varen.

De kosten van allergische aandoeningen

Het zal duidelijk zijn dat de kosten van frequent
voorkomende ziektes als hooikoorts en astma hoog
zijn. In 1997 werden de kosten van hooikoorts, ast-
ma en eczeem in Europa geschat op (omgerekend)
respectievelijk 3 miljard, 20 miljard en 750 miljoen
euro. In de Verenigde Staten bedragen de jaarlijkse
kosten aan hooikoorts en astma respectievelijk 1,2
en 12 miljard dollar. Engelse cijfers komen op een
miljard pond per jaar voor allergische aandoenin-
gen. Een analyse in België, Frankrijk, Italië, Duits-
land en Spanje laat zien dat de totale kosten van een
patiënt met hooikoorts € 355 per maand bedragen.
Het grootste gedeelte van dat bedrag gaat op aan
indirecte kosten (ziekteverzuim, afgenomen pro-
ductiviteit in het werk, belemmering in het uitoe-
fenen van de dagelijkse taken: zie fig. 8). Er zijn op
dit moment geen goede Nederlandse cijfers be-
schikbaar. Omdat landen sterk verschillen in syste-
men van gezondheidszorg, zijn cijfers van het ene
land niet goed overdraagbaar op andere landen.

Conclusie

Samenvattend kan worden gesteld dat de invloed
van allergische aandoeningen op het dagelijks leven
van patiënten groot is. De klachten beperken zich
niet tot de organen als neus, longen en huid, maar

patiënten ondervinden in allerlei opzichten hinder
van de ziekte en dienen strategieën te ontwikkelen
om met hun ziekte om te gaan. De beperkingen in
het dagelijks leven, op school en tijdens het werk
bepalen de ziektelast en de kwaliteit van leven. Al-
lergieën en de gevolgen daarvan worden door de
omgeving van de patiënt niet altijd begrepen,
waardoor een patiënt zich geı̈soleerd kan voelen en
zich verder kan gaan isoleren. Het is aan de omge-
ving van de patiënt dit soort gevolgen zoveel mo-
gelijk te voorkomen. Aangezien allergieën veel
voorkomen, zijn de kosten van allergische aandoe-
ningen substantieel. Daarbij dient te worden aan-
getekend dat het niet alleen gaat om de directe
kosten van medicatie of doktersbezoek. De indirecte
kosten, bijvoorbeeld door verminderde arbeidpro-
ductiviteit, kunnen veel hoger zijn. Het verschijnsel
allergie verdient dan ook grote aandacht – niet al-
leen vanuit de medische wereld en het bedrijfsleven,
maar vooral ook van de overheid en de maatschap-
pij.

gezond

behandeld met antihistaminica

onbehandeld
behandeld met
sedatieve antihistaminica

j7

Figuur 7
Het effect van hooikoorts op
de leerprestaties is afhanke-
lijk van de behandeling.

Bron: Vuurman et al., 1993.

medische kosten (2%)

ziekteverzuim (10%)

afgenomen productiviteit (22%)

belemmeringen in de
dagelijkse activiteiten (66%)

j8

Figuur 8
Medische, economische en maatschappelijke kosten van hooikoorts.
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j1 Wat is allergie?

Jan de Monchy

Iedereen is wel op een of andere manier bekend met de aandoening ‘allergie’,
maar lang niet altijd is het de patiënt en zijn omgeving duidelijk wat er eigenlijk
aan de hand is. In dit hoofdstuk wordt een kort, algemeen overzicht gegeven
van een aantal aspecten van het fenomeen allergie en wordt duidelijk gemaakt
waarin allergie verschilt van een aantal andere aandoeningen en ziektes.

j1.1 Het begrip allergie

Allergie is een aandoening van alle tijden, maar de
term allergie is pas in 1906 geı̈ntroduceerd door de
Oostenrijkse onderzoeker Clemens von Pirquet (zie
Inleiding, fig. 1), die allergie definieerde als:

een situatie van veranderde reactiviteit ten opzichte van –

normaal onschadelijke – stoffen in onze omgeving.

In het verleden bestond er veel onduidelijkheid over
het begrip allergie. Tegenwoordig is het in medisch
technische zin duidelijk omschreven als:

een schadelijke reactie van het immuunsysteem die gericht

is tegen normaal onschadelijke stoffen uit de buitenwereld.

Het is een reactie die maar bij een minderheid van
de aan die stoffen blootgestelde personen optreedt;
heel anders dan de bij alle gezonde mensen voor-
komende, noodzakelijke afweerreacties tegen bij-
voorbeeld bacteriën, virussen of kankercellen. Al-
lergische reacties lijken in sommige opzichten op de
zogenaamde auto-immuunreacties waarbij het im-
muunsysteem zich keert tegen lichaamseigen stof-
fen en/of cellen. Ook deze reacties zijn schadelijk.
Auto-immuunreacties spelen bijvoorbeeld een rol
bij reumatoı̈de artritis, gewrichtsontsteking en
sommige andere ziektes die het hele lichaam be-
treffen (systeemziektes).

Kader 1.1 De afweer

De witte bloedcellen of leukocyten die voorko-
men in het bloed, lymfe en lymfoı̈de organen en
weefsels, bijvoorbeeld lymfeknopen en milt, maar
ook in andere weefsels, zijn verantwoordelijk voor
de afweer. Ze kunnen worden onderverdeeld in
drie groepen: monocyten, granulocyten en lym-
focyten, alle met een eigen specifieke functie in
de afweer. In 1 ml bloed zitten ongeveer 7 miljard
witte en 1,5 miljoen rode bloedcellen. Alle
bloedcellen ontstaan in het beenmerg.
Er wordt verschil gemaakt tussen de aange-

boren ofwel natuurlijke immuniteit en de ver-
worven immuniteit. De aangeboren immuniteit
richt zich in principe direct op alles wat niet
lichaamseigen is: de respons op niet-lichaams-
eigen stoffen/cellen is direct en minder specifiek.
Het gaat daarbij vooral om de groepen monocy-
ten en granulocyten. Bij de verworven immuniteit
gaat het om de B- en T-cellen die eerst ‘leren’
niet-lichaamseigen materiaal te herkennen. De
respons komt langzaam op gang, pas na onge-
veer twee weken, maar is zeer sterk en specifiek.
Allergische reacties zijn een minder goed

geslaagde vorm van verworven immuniteit. Een
absolute scheiding tussen natuurlijke en verwor-
ven immuniteit is niet te maken; beide systemen
beı̈nvloeden elkaar sterk. De meeste witte
bloedcellen circuleren in het bloed. Ze komen,



behalve in de lymfoı̈de organen en weefsels, ook
in andere weefsels voor.
Een overzicht van de cellen in het immuun-

systeem staat in tabel 1.1.

j1.2 Het vóórkomen van allergieën

Allergieën zijn per definitie niet besmettelijk. Erfe-
lijkheid speelt wel een rol bij allergie. Met name de
type-I-allergieën komen bij sommige families veel
meer voor dan bij andere: de aanleg om allergisch te
reageren op stoffen uit de omgeving is in meer of
mindere mate erfelijk. De aanleg voor het ontwik-
kelen van een allergie wordt atopie genoemd (zie
kader 1.2 en fig. 1.2). Voor het ontstaan van een
allergische reactie blijken echter, naast de allergene
stoffen zelf, ook fysiologische en omgevingsfactoren
een grote rol te spelen. Het is opvallend dat zowel
allergische reacties als auto-immuunreacties steeds
vaker voorkomen bij mensen met een ‘westerse’ le-
vensstijl. Na de val van het IJzeren Gordijn komen
deze ziektes ook in Oost-Europa frequenter voor. De
oorzaak hiervan is niet met zekerheid bekend, maar
er is wel een aantal mogelijke oorzaken te noemen.

Een verminderd contact met relatief onschuldige
bacteriën en hun producten zou (mede)verantwoor-
delijk kunnen zijn voor een verandering in de im-
munologische respons. Dit is de ‘hygiënehypothe-
se’, die in 1989 gepubliceerd werd door David Stra-
chan. Hoe groter het gezin, des te kleiner is de kans
op allergische reacties bij de kinderen; mogelijk is
ook hier de rol van onschuldige bacteriën van be-
lang, doordat besmetting optreedt door contact met
broertjes en zusjes. Later bleek ook dat kinderen die
opgroeien op een traditionele boerderij waar ze di-
rect met dieren in aanraking komen, een veel klei-
nere kans hebben op een allergie dan kinderen die
in een stadse omgeving opgroeien. Het opgroeien
met huisdieren bleek vergelijkbare effecten te heb-
ben.
Het zou voor de hand liggen om te denken dat

dergelijke verschillen ontstaan door selectie van
woonomgeving; dat wil zeggen dat families waar
allergie veel voorkomt, er niet voor kiezen om op
een boerderij te gaan wonen of huisdieren te nemen.
Dat blijkt echter niet de verklaring te zijn. Deze
wordt tegenwoordig gezocht in de regulatie van het
immuunsysteem door de T-helpercellen die de im-
muunreacties stimuleren of juist afremmen.
Andere factoren die een rol spelen bij het vóór-

komen van allergie zijn gezinsgrootte en de leef-
omstandigheden binnenshuis. Kinderen van siga-
rettenrokende moeders hebben een grotere kans op
het ontwikkelen van een allergie. Ook de bacteriële
darmflora lijkt een rol te kunnen spelen. Vergelij-
kend onderzoek tussen Zweden en de Baltische sta-
ten liet zien dat vóór de val van het IJzeren Gordijn
in Zweden veel meer allergische aandoeningen
voorkwamen dan aan de overzijde van de Oostzee.
Na de val van het IJzeren Gordijn verdween dit

verschil geleidelijk. Daaraan voorafgaand werd
waargenomen dat de darmflora van jonge kinderen
in de Baltische staten steeds meer ging lijken op die
van jonge Zweedse kinderen.
De toename van allergische aandoeningen en

auto-immuunziektes bleek min of meer gelijk op te
gaan. Een belangrijk verschil tussen allergische re-
acties en auto-immuunreacties is de herkomst van
de stoffen waartegen het immuunsysteem reageert.
Bij allergische aandoeningen komen ze per definitie
van buitenaf, bij auto-immuunziektes zijn het li-
chaamseigen stoffen die het immuunsysteem niet
als eigen herkent. Ook de uitingsvormen van deze
stoornissen laten veel verschillen zien. Allergische
aandoeningen komen het meest voor bij jonge
mensen, terwijl auto-immuunaandoeningen vooral
bij volwassenen, en meer nog bij ouderen voorko-
men. Allergische aandoeningen zijn vaak in wisse-
lende mate aanwezig, terwijl auto-immuunaandoe-
ningen een min of meer constant verloop hebben.
Bovendien is de orgaanschade bij auto-immuun-
aandoeningen vaak veel groter dan bij allergische
aandoeningen.
Er zijn echter ook veel overeenkomsten: in beide

gevallen reageert het lichaam op stoffen en/of cellen
die zelf geen bedreiging vormen en is het de im-
muunreactie die de schade veroorzaakt. Bij beide
komt de reactie tot stand doordat er iets fout gaat in
het samenspel tussen verschillende cellen van het
immuunsysteem, met als gevolg de vorming van
immuuncompetente cellen en antistoffen die de
schade aan het eigen lichaam veroorzaken (zie kader
1.3). In deze gevallen is het vaak nodig om patiënten
langdurig met medicijnen te behandelen. Hierbij
maakt men gebruik van medicijnen die de functies
van het immuunsysteem onderdrukken, vaak corti-
costeroı̈den. Bij allergische aandoeningen zijn lage
doses corticosteroı̈den vaak voldoende. Bovendien
worden ze meestal toegediend op het grensvlak met
de buitenwereld in de vorm van bijvoorbeeld
neussprays, longinhalatoren of corticosteroı̈dzal-
ven. Bij auto-immuunaandoeningen zijn vaak ho-
gere doses van deze middelen nodig, die in het hele
lichaam moeten werken en daarom meer bijwer-
kingen kunnen geven (zie kader 1.4).
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Tabel 1.1 Cellen uit het immuunsysteem.

Celtype Functie Voorkomen Morfologie

Monocyten voorlopers van macrofagen en

dendritische cellen

circuleren in het bloed,

maar komen ook voor in

andere weefsels

grote cellen met één relatief kleine,

ovale tot boonvormige kern

geen plasmakorrels in het cytoplasma

Macrofagen;

dit betekent letterlijk:

‘groot-eters’

grote, langlevende cellen die in

staat zijn om vreemde cellen in te

sluiten, op te nemen en te verte-

ren: fagocytose

APC’s (AntigeenPresenterende

Cellen)

In lymfoı̈de weefsels, bind-

weefsel en lichaamsholtes,

maar kunnen zich overal

heen bewegen

zeer grote cellen (0,02 mm) met

amoeboı̈de bewegingen en een grote

kern

Dendritische cellen

worden in huid en slijmvliezen cellen

van Langerhans genoemd

herkennen niet-eigen cellen, virus

en eiwitten: fagocyteren

de belangrijkste functie is anti-

geenpresentatie om zo een speci-

fieke immuunreactie op gang te

brengen

komen vooral voor in huid

en slijmvliezen, op de grens

van binnen- en buitenwe-

reld

cellen met lange, sterk vertakte uitlo-

pers (dendrieten)

Granulocyten drie soorten:
1 neutrofielen
2 eosinofielen
3 basofielen

relatief kleine, kortlevende

cellen

cellen met een grote gelobde kern en

duidelijk herkenbare korrels (granula)

in het plasma

Neutrofielen fagocyteren afval en herkennen

indringers en fagocyteren ook

vreemde cellen waaraan antilicha-

men gebonden zijn

circuleren in het bloed, be-

wegen naar ontstoken

weefsels

is de meest voorkomende

witte bloedcel

kleuren in een bloeduitstrijkje licht-

roze met de kleurstoffencombinaties

hematoxyline-eosine of eosine-me-

thyleenblauw

Eosinofielen doden parasieten die door antili-

chamen (IgE) herkend zijn

scheiden ontstekingsbevorderende

stoffen uit

vaak verhoogd voorkomen bij al-

lergische reacties

circuleren in het bloed, be-

wegen naar andere weef-

sels

komen, behalve bij ziektes,

niet of weinig voor in huid

en longen

kleuren in een bloeduitstrijkje helder-

rood met de kleurstoffencombinaties

hematoxyline-eosine of eosine-me-

thyleenblauw

Basofielen veroorzaken ontstekingsreacties

door uitscheiding van onder andere

het histamine

binden IgE-antilichamen

betrokken bij allergische reacties

rijpen in het beenmerg

circuleren in het bloed en

kunnen naar andere weef-

sels bewegen

kleuren in een bloeduitstrijkje don-

kerblauw met de kleurstoffen combi-

naties hematoxyline-eosine of eosi-

ne-methyleenblauw

zeer veel korrels in het plasma
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Celtype Functie Voorkomen Morfologie

Mestcellen ofwel mastocyten lijken op basofielen:

ontstekingsreacties door uitschei-

ding van onder andere het hista-

mine;

binden IgE-antilichamen

hoofdrolspelers bij allergische re-

acties

komen vooral voor op het

grensvlak lichaam-buiten-

wereld, huid, oogbindvlie-

zen en slijmvliezen

ontstaan in het beenmerg

rijping vindt plaats in de

weefsels

grote, ronde cellen met een typisch

korrelig plasma en een ronde tot

ovale, weinig of niet gelobde kern

het celoppervlak heeft kleine uit-

steeksels

Lymfocyten drie soorten:
1 NK-cellen
2 T-cellen
3 B-cellen

T-cellen migreren naar de

thymus waar ze ‘leren’ on-

derscheid te maken tussen

‘eigen’ en ‘niet-eigen’ cel-

len

kleine, ronde tot ovale cellen met een

min of meer ronde kern

na activatie worden B-cellen iets gro-

ter en ovaalvormig

NK-cellen ofwel Natural Killer cells

behoren tot de aangeboren afweer

herkennen en doden kankercellen

en met virus geı̈nfecteerde cellen

circuleren in het bloed en

de lymfe, maar kunnen

overal voorkomen en actief

worden

cellen met granulair cytoplasma

Cytotoxische T-cellen, ook wel TC-

cellen of CD8+-cellen genoemd

dragen het marker- (herkennings)eiwit

CD8 op de celmembraan

herkennen en doden veranderde

cellen, zoals kankercellen of met

virus geı̈nfecteerde cellen

worden geactiveerd na contact met

een APC

circuleren in bloed en lym-

fe, maar kunnen overal

voorkomen

vermeerderen zich na acti-

vatie in lymfeknopen, milt

en andere lymfoı̈de weef-

sels

cellen met kleine uitsteeksels

T-helpercellen, ook wel TH-cellen of

CD4+-cellen genoemd

dragen het marker- (herkennings)eiwit

CD4 op de celmembraan

regelen in belangrijke mate de ac-

tiviteit van het immuunsysteem

door direct celcontact en het uit-

scheiden van zogeheten cytokines,

signaalstoffen (eiwitten) die groei

en ontwikkeling van andere cellen

beı̈nvloeden

vermeerderen zich na acti-

vatie in lymfeknopen, milt

en andere lymfoı̈de weef-

sels

circuleren in bloed en lym-

fe, maar kunnen overal

voorkomen

cellen met kleine uitsteeksels

B-cellen na herkenning van een antigeen

door op het oppervlak aanwezige

receptoren worden de cellen geac-

tiveerd en gaan receptoreiwitten

aanmaken en uitscheiden: antili-

chaamproductie

het hele proces duurt ongeveer

twee weken

B-cellen kunnen ook als APC fun-

geren

vermeerderen zich na acti-

vatie in lymfeknopen en

andere lymfoı̈de weefsels

na activatie wordt de cel groter en

ovaalvormig: de B-plasmacel
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Kader 1.2 Verworven immuniteit

Humorale immuniteit
Iedere B-cel heeft oorspronkelijk aan het opper-
vlak een eigen, andere (dus bij iedere B-cel ver-
schillende) specifieke receptor waaraan een
antigeen kan binden. Na binding wordt de B-cel
geactiveerd en gaat sterk delen. Het is nu een
B-plasmacel die antilichamen maakt. De antili-
chamen zijn voor een groot deel identiek aan de
receptoreiwitten. Alle dochtercellen maken uit-
sluitend het specifieke antilichaam van de oor-
spronkelijke B-cel.
Een klein gedeelte van de B-cellen gaat na

activatie geen antilichamen maken, maar wordt
een zogeheten B-geheugencel (Engels: B memory
cell), die later bij hernieuwd contact met het
antigeen direct met de antilichaamproductie kan
beginnen.

Cellulaire immuniteit
T-cellen kunnen niet reageren op vrije, onbe-
werkte antigenen. Ze herkennen alleen eiwitten
(losse eiwitten of als deel van bijvoorbeeld een
bacterie of een virus) die eerst opgenomen en
gedeeltelijk afgebroken zijn door een Antigeen-
Presenterende Cel (APC); meestal zijn dit dendri-
tische cellen, maar soms ook macrofagen of
B-cellen. De afbraakproducten worden vervol-
gens gebonden door een specifiek membraanei-
wit uit het zogeheten Major Histocompatibiliteits
Complex of MHC. MHC-eiwitten zijn verwant aan
de receptoreiwitten van de B-cellen. Het MHC
met daarop het eiwitbrokstuk wordt dan aan de

buitenkant van de cel als het ware ‘gepresen-
teerd’ aan de T-cellen.
Ook de T-cellen hebben aan het oppervlak

specifieke, bij iedere cel weer andere receptoren,
die ook weer verwant zijn aan de receptoren van
de B-cellen. De T-celreceptoren kunnen een
antigeen alleen herkennen wanneer het aan een
MHC-eiwit gebonden is. Na binding van de
T-celreceptor aan het MHC-antigeen gaan de
T-cellen, net als de B-cellen, sterk delen, maar ze
scheiden geen antilichamen uit. Alle dochtercel-
len dragen aan het oppervlak uitsluitend de spe-
cifieke receptor van de oorspronkelijke T-cel.
Er worden twee soorten T-cellen gevormd: de

T-helpercellen (TH-cellen), die een belangrijke rol
spelen in de regulatie van de activiteit van het
immuunsysteem, en de cytotoxische T-cellen
(TC-cellen). De TC-cellen kunnen geı̈nfecteerde
cellen herkennen aan restanten van de bacterie
of het virus die in de geı̈nfecteerde cel aan het
MHC-eiwit gebonden zijn en de geı̈nfecteerde
cellen vervolgens doden. De oorspronkelijke cel-
len worden ook TO-cellen genoemd.
Van zowel TH-cellen als TC-cellen worden

geheugencellen gevormd.
De TH-cellen kunnen de B-cellen stimuleren

door direct contact via een op de B-cel aanwe-
zige MHC-antigeen en door het uitscheiden van
cytokines, een grote en zeer diverse groep sig-
naalstoffen die de activiteit van andere
immuuncellen op allerlei manieren kunnen
beı̈nvloeden. Sommige cytokines kunnen geı̈n-
fecteerde lichaamscellen aanzetten tot zelfdo-
ding ofwel apoptose.

B-cellen
antigeen

antigeenbinding

cellulaire immuniteit:
antigeenpresentatie
door dentritische cel

TC

TH
deling

cellulaire immuniteit

deling

T-lymfocyten

TC

cytokines

geïnfecteerde cel:
cytotoxie

apoptose fagocytose

produceren cytokinen

produceren
antilichamen

stimuleren B-cellen

TH

B

deling differentiatie

B-plasmacel

humorale immuniteit

BB

TH

TC

j1:2

Figuur 1.2
Vereenvoudigd schema voor
het ontstaan van de verwor-
ven, humorale immuniteit
door B-cellen en cellulaire
T-cellen.
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Kader 1.3 De antilichamen: soorten
immunoglobulines (Ig)

Het lichaam maakt vijf soorten antilichamen: het
IgD, IgG, IgE, IgM en IgA. Deze hebben allemaal
twee variabele uiteinden die de specificiteit van
het antilichaam bepalen. Verder zijn ze groten-
deels hetzelfde; alleen aan de basis van het anti-
lichaam treden er verschillen op.

IgD
Het IgD (fig. 1.3a) komt, net als het IgM, voor als
membraaneiwit in B-cellen vóór hun activatie.
Verder komt IgD nauwelijks voor. De belangrijkste
rol is die bij de activatie van de B-cellen.

IgG
Het IgG (fig. 1.3a) komt voor in het bloed, maar
ook in de weefsels. Het is het meest voorko-
mende en belangrijkste antilichaam. Behalve
binding aan antigenen van indringers die daarna
door bijvoorbeeld macrofagen verteerd kunnen
worden, kunnen ze ook de zogeheten comple-
menteiwitten binden, die een belangrijke rol
spelen bij de hypersensitiviteitsreacties type II en
III.

IgE
Het IgE (fig. 1.3b) komt in bloed en lymfe nau-
welijks voor, maar wordt vooral gevonden aan het
oppervlak van mestcellen, basofielen en eosino-
fielen. Deze worden geactiveerd door binding van
een antigeen aan het IgE op het oppervlak van
deze cellen. Het IgE speelt een hoofdrol bij de
overgevoeligheidsreactie type I. Bij de meeste
mensen zijn ze nauwelijks aantoonbaar. Indien ze
wel duidelijk aanwezig zijn, kan dit duiden op een
allergie, de overgevoeligheidsreactie type I, of op
atopie, de neiging tot het ontwikkelen van een
allergie of een parasitaire infectie.

IgM
Het IgM (fig. 1.3c) komt voor als pentameer en is
het eerste antilichaam dat bij een immuunreac-
tie wordt aangemaakt. Het komt vooral voor in

het bloed. Doordat het tien bindingsplaatsen
heeft voor een bepaald antigeen, kunnen deze
antilichamen met het antigeen gemakkelijk
neerslagen vormen. Het IgM kan ook comple-
menteiwitten binden en een rol spelen bij de
overgevoeligheidsreacties type II en III.

IgA
Het IgA (fig. 1.3d) komt zowel als mono- en
dimeer voor. De monomeer komt voor in het
bloed, de dimere vorm is aanwezig in de slijm-
vliezen van darmen en luchtwegen, op het
grensvlak met de buitenwereld, en speelt daar
een belangrijke rol bij het voorkómen van infec-
ties via het voedsel of de ingeademde lucht. Het
speelt geen rol bij allergieën. Het IgA is het anti-
lichaam dat voorkomt in door het lichaam uit-
gescheiden vloeistoffen zoals melk en traan-
vocht.

Kader 1.4 TH-cellen en TREG-cellen:
regulatie van de
immuunrespons

Naast de TH-cellen worden er ook regulatoire
T-cellen ofwel TREG-cellen gevormd. Zoals de
naam al zegt, regelen TREG-cellen de activiteit
van het immuunsysteem. Ze worden ook wel
T-suppressorcellen genoemd, omdat ze de
immuunrespons min of meer kunnen onder-
drukken. De TH-cellen die de cellulaire immuni-
teit sturen, worden TH1-cellen genoemd; de TH-
cellen die de humorale immuniteit sturen, zijn de
TH2-cellen.
Voor de typische allergische reactie, de type-I-

overgevoeligheidsreactie, zijn vooral de TH1-cel-
len en TREG-cellen belangrijk. De TC-cellen en de
TH17-cellen die de ontstekingsreactie op gang
helpen brengen, vooral door de activatie van
neutrofielen, spelen hier geen rol van belang.
TREG-cellen kunnen de activiteit van TH-cellen

onderdrukken door direct celcontact. De bij een
immuunreactie opgewekte TREG-cellen produce-

IgG / IgD

j1:3a

IgE

j1:3b

pentameer

IgMj1:3c

dimeer
monomeer

IgA

j1:3d

Figuur 1.3a-d
Antilichamen.
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ren ook cytokines die de deling van TH-cellen
kunnen remmen. Een zeer bijzonder effect is dat
ze, althans onder experimentele omstandighe-
den, de productie van antilichamen door de
B-cellen kunnen verschuiven van IgE-antilicha-
men naar IgG- en IgA-antilichamen. Dit
mechanisme zou dan ook de basis kunnen zijn
voor de immuuntherapie en ook de hygiënehy-
pothese kunnen verklaren. Daarnaast kunnen
TREG-cellen de allergische ontstekingsreactie min
of meer onderdrukken door de activiteit van
mestcellen, basofielen en eosinofielen direct of
indirect te remmen.

j1.3 Overgevoeligheidsreacties

In lang niet alle gevallen waarbij mensen zeggen
last te hebben van stoffen uit de omgeving, gaat het
om allergische reacties: de klachten worden op een
andere manier veroorzaakt. Er wordt daarbij on-
derscheid gemaakt tussen aspecifieke hyperreacti-
viteit, intolerantie en aversie.

j1.3.1 Aspecifieke hyperreactiviteit

Aspecifieke hyperreactiviteit is een overdreven ster-
ke reactie op het inademen van irriterende stoffen in
concentraties die bij normale mensen geen reacties
uitlokken. Het gevolg is hoesten en benauwdheid.
De reacties lijken op een allergische reactie, maar
verschillen daarvan doordat ze meestal geı̈soleerd
optreden, aspecifiek en van vrij korte duur zijn. De
reacties treden direct op bij contact met de prikkels
en stoppen onmiddellijk zodra de prikkels verdwij-
nen. Aspecifieke hyperreactiviteit is het best onder-
zocht in de lagere luchtwegen. Er is dan sprake van
bronchiale hyperreactiviteit die tot vernauwing van
de lagere ademhalingswegen leidt. Het kort optre-
den van zo’n vernauwing van de bronchiën is op
zichzelf niet abnormaal en hoeft geen blijvend ern-
stige gevolgen te hebben.
De prikkels die last geven zijn over het algemeen

irriterende stoffen, zoals sigarettenrook, verfdam-
pen of andere ‘chemische’ stoffen, maar ook fysische
prikkels zoals mist en koude lucht. Ook hyperven-
tilatie kan bij sommige mensen tot vernauwing van
de luchtwegen en benauwdheid leiden. Dergelijke
reacties berusten niet op herkenning van de stof
door het immuunsysteem, maar hebben te maken
met de regulatie van de doorgankelijkheid van de
luchtwegen. De doorgankelijkheid wordt vooral
bepaald door de gladde spieren rond de bronchiën.
Ze kunnen door een zenuwreflex sterk samentrek-
ken. Bij prikkeling van de zenuwen door irriterende
stoffen of andere prikkels kan de reflex opgeroepen
worden en ontstaat benauwdheid. Bij astmapatiën-
ten treedt de reactie veel sneller op en is ook de
vernauwing van de bronchiën veel sterker; de
gladde spieren in de bronchiën kunnen zelfs in een
spasme raken en een langdurige hevige benauwd-
heid geven. De reflex is vaak nog meer uitgesproken

als de binnenbekleding van de luchtwegen bescha-
digd is door bijvoorbeeld een virusinfectie of na een
forse allergieaanval waardoor de zenuwuiteinden
als het ware bloot komen te liggen. Daarnaast spe-
len ook humorale factoren en stoffen uit de bloed-
baan, zoals hormonen, een belangrijke rol. Ook ge-
neesmiddelen zoals bètablokkers tegen hoge bloed-
druk en mogelijke allergische reacties kunnen van
invloed zijn. Ten slotte speelt ook de fysieke condi-
tie van de luchtwegen mee. Als het steunweefsel
rondom de luchtpijpjes slap is geworden, zoals bij
patiënten met emfyseem, treden vernauwingen ge-
makkelijker op.
Bij aspecifieke hyperreactiviteit van de luchtwe-

gen spelen dus vele factoren een rol. Wat de achter-
liggende oorzaak is van de verhoogde gevoeligheid
is echter nog niet bekend.

j1.3.2 Intolerantie

Het begrip intolerantie wordt meestal gebruikt in
samenhang met reacties op voedingsmiddelen of
geneesmiddelen. Net als bij hyperreactiviteit van de
luchtwegen gaat het hierbij om patiënten die een
bepaalde stof niet verdragen, terwijl er geen her-
kenning door het immuunsysteem optreedt. Het
mechanisme van intolerantiereacties berust vaak op
het afwezig zijn van een bepaalde factor die nodig is
voor de vertering van een voedingsmiddel. Bekend
is bijvoorbeeld de lactose-intolerantie, die ontstaat
door de afwezigheid van het enzym lactase dat no-
dig is om lactose (melksuiker) af te breken. Lactose-
intolerantie komt vooral voor bij oudere kinderen
en volwassenen met een Afrikaanse of Aziatische
achtergrond. De patiënten kunnen na gebruik van
melkproducten buikpijn en diarree krijgen, klach-
ten die op zichzelf ook zouden kunnen worden
veroorzaakt door een koemelkallergie.
Een ander voorbeeld van intolerantie is de op een

allergie lijkende reactie die sommige mensen on-
dervinden na het gebruik van pijnstillers, bijvoor-
beeld aspirine, ibuprofen en diclofenac, de zoge-
naamde ‘Non Steroidal Anti-Inflammatory Drugs’
(NSAID’s) of Niet-Steroı̈de Anti-Inflammatoire Ge-
neesmiddelen. Hierbij gaat het niet om een allergi-
sche reactie. Er treedt geen herkenning op door het
immuunsysteem, maar de reactie is het resultaat
van interacties met het arachidonzuurmetabolisme.
Arachidonzuur is een vetzuur waaruit ontstekings-
factoren, de zogeheten leukotriënen, die ook be-
trokken kunnen zijn bij een allergische reactie, ge-
vormd kunnen worden.

j1.3.3 Aversie

Aversie betekent eigenlijk tegenzin of afkeer. Het
begrip wordt gebruikt om aan te geven dat het niet
verdragen van een bepaalde prikkel niet op een li-
chamelijke oorzaak berust: er is geen sprake van
allergie, hyperreactiviteit of intolerantie. Toch is de
patiënt met een aversie zich meestal niet bewust van
het feit dat zijn reacties geen lichamelijke oorzaak
hebben, met als gevolg dat er soms een uitgebreide
zoektocht door het medische en alternatieve circuit
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begint. Het laatste is niet altijd zonder problemen,
omdat patiënten gedesinformeerd worden, worden
afgehouden van andere vormen van behandeling
(bijvoorbeeld psychotherapie) en het patiënt en sa-
menleving geld en tijd kost.

j1.4 Typen allergische reacties

Er zijn verschillende manieren om allergische reac-
ties in te delen (zie kader 1.5). Dat kan op basis van
het immunologisch mechanisme, zoals dat door
onderzoekers wordt gebruikt, of op basis van de
herkomst en manier waarop het contact met het
allergeen totstandkomt; deze laatste manier is de
meest gangbare in het dagelijks taalgebruik. De al-
lergische aandoeningen en de manier waarop de
allergie zich uit, worden in hoofdstuk 4 besproken.

Kader 1.5 Overgevoeligheids- ofwel
hypersensitiviteitsreacties

Dit kader bevat vereenvoudigde schema’s van de
overgevoeligheidsreacties I t/m IV

Overgevoeligheidsreactie type I

Bij de type-I-overgevoeligheidsreactie produce-
ren B-cellen bij een eerste contact antigeenspe-
cifieke IgE-antilichamen, die vervolgens door
mestcellen worden gebonden (fig. 1.4a). Dit
wordt sensibilisatie genoemd. Bij een verdere
blootstelling aan het antigeen kunnen deze bin-
den aan het op de mestcellen en basofielen
aanwezige IgE, met als gevolg dat de mestcel
degranuleert: histamine en andere ontstekings-
factoren worden uitgestort. In de late fase van de
type-I-reactie (na 4-6 uur) worden eosinofiele

cellen en lymfocyten aangetrokken die een
allergische ontstekingsreactie op gang brengen.

Overgevoeligheidsreactie type II

Bij de type-II-reactie binden antilichamen aan
(laagmoleculaire) antigenen aan het oppervlak
van bepaalde lichaamscellen, waardoor deze als
niet-eigen herkend worden (fig. 1.4b).
Via een APC-cel worden T-cellen geactiveerd.

De gevormde TH-cellen kunnen vervolgens
B-cellen aanzetten tot de productie van antili-
chamen. IgG- of IgM-antilichamen herkennen
de cellen met het daaraan gebonden antigeen.
Het antigeen-antilichaamcomplex dat daarbij
ontstaat, bindt zogeheten complementeiwitten.
De complementeiwitten verplaatsen zich vervol-
gens naar de celmembraan van de cel met het
antigeen. Deze raakt daardoor ‘lek’ en gaat dood.
Complementeiwitten heten daarom ook wel
perforines.
De cellen met daaraan gebonden antilicha-

men kunnen ook herkend worden door NK-cellen
of macrofagen en door deze gedood worden.

Overgevoeligheidsreactie type III

Bij de type-III-reactie worden door het antigeen
grote complexen met IgG- of ook IgM-antilichamen
gevormd, die kunnen neerslaan in allerlei weefsels,
maar ook in de bloedvaten (fig. 1.4c). Wanneer ze
neerslaan, veroorzaken ze een ontstekingsreactie.
Neutrofielen en macrofagen worden actief, maar

productie IgE-antilichamen

antilichamen op mestcel antigenen

binding antigenen aan mestcel degranulatie

type I

j1:4a

Figuur 1.4a
Overgevoeligheidsreactie
type I.

Figuur 1.4b
Overgevoeligheidsreactie
type II.

Figuur 1.4c
Overgevoeligheidsreactie
type III.

type II

complementeiwitten

fagocytose

IgG

j1:4b

type III

neutrofiel immuuncomplexen

complementeiwitten

j1:4c
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kunnen deze neerslagen niet altijd effectief oprui-
men: vaak zijn ze daarvoor te klein. Net als bij de
type-II-reactie kunnen complementeiwitten gebon-
den worden, die vervolgens de cellen op de plaats
van neerslag kunnen aantasten.

Overgevoeligheidsreactie type IV

Bij de overgevoeligheidsreactie type IV, het ver-
traagde type overgevoeligheid, spelen antilicha-
men geen rol (fig. 1.4d). De hoofdrol wordt hier
vertolkt door de TH-cellen. Na contact van
T-cellen met de door APC’s gepresenteerde
antigenen worden antigeenspecieke TH-cellen
gevormd: sensibilisatie. Bij een verdere blootstel-
ling aan het antigeen scheiden deze cytokines
uit, die een heftige reactie veroorzaken waarbij
TC-cellen geactiveerd worden, en gaan monocy-
ten en macrofagen lytische, celafbrekende,
enzymen afscheiden.

Immunologische mechanismen

Bij de menselijke afweer spelen, naast de niet-spe-
cifieke afweercellen zoals de macrofagen die altijd
aanwezig en actief zijn, twee soorten witte bloed-
cellen, lymfocyten, een rol: de B-cellen, die de anti-
lichamen produceren, en de T-cellen, die zelf recht-
streeks indringers kunnen aanvallen (T-killer cellen)
en/of een aansturende functie hebben (T-helper cel-
len). B-cellen produceren vijf verschillende soorten
antilichamen: IgA-, IgG-, IgM-, IgE- en IgD-antili-
chamen (fig. 1.3 a-d). Deze antilichamen kunnen in
het bloed, maar ook in verschillende andere weefsels
in het lichaam voorkomen en hebben verschillende
functies. Bij allergische reacties spelen meestal de
IgE-antilichamen, maar soms ook de IgG- en IgM-
antilichamen een rol. De indeling naar het immu-
nologisch mechanisme wordt de Gell en Coombs-
classificatie genoemd, naar de onderzoekers die
deze indeling in 1963 voor het eerst beschreven
hebben. Het nadeel van deze indeling is dat ver-
schillende reactietypen tegelijk kunnen optreden en
dat de reacties eigenlijk veel ingewikkelder zijn dan
de indeling suggereert. Gell en Coombs onder-

scheiden vier typen: de typen I, II, III en IV over-
gevoeligheidsreacties.

j1.4.1 Type-I-overgevoeligheid

De overgevoeligheidsreactie type I, de directe of on-
middellijke (Engels: immediate) overgevoeligheids-
reactie, komt veruit het meest voor. De reactie wordt
gestart met de aanmaak van IgE-antilichamen tegen
het allergeen. Het IgE komt, behalve in relatief lage
concentraties in het bloed, vooral voor in de huid en
de slijmvliezen. Na voldoende contact met het al-
lergeen wordt de patiënt – afhankelijk van de per-
soon, het soort allergeen en de blootstellingsduur –
gesensibiliseerd: de antilichamen worden gebonden
aan het oppervlak van de mestcellen in de huid en
de slijmvliezen. Bij een herhaald contact met het
allergeen treden dan binnen 30 minuten typische
allergische klachten op, zoals rinitis en conjuncti-
vitis of zelfs astma en eczeem. In extreme gevallen
kan zelfs shock optreden. Er blijkt echter geen
rechtstreekse relatie tussen de hoogte van de speci-
fieke IgE-concentratie en de ernst van de klinische
verschijnselen te zijn; kennelijk spelen andere me-
chanismen een regulerende rol. Vooral bij de type I
allergische reactie is vaak sprake van een erfelijke
aanleg of atopie.

j1.4.2 Type-II-overgevoeligheid

Bij het type II of cytotoxische hypersensitiviteit gaat
het om IgG- of IgM-antilichamen, die gemaakt
worden tegen antigenen die op het oppervlak van
lichaamscellen gebonden zijn, bijvoorbeeld een ge-
neesmiddel dat zich hecht zich aan de celmembraan
van een rode bloedcel. De antilichamen kunnen dan
aan het celoppervlak met de antigenen (bijv. een
geneesmiddel) binden, wat via een kettingreactie
leidt tot celafbraak. Wanneer dit gebeurt bi-j rode
bloedcellen, ontstaat er bloedarmoede: hemolyti-
sche anemie. Wanneer de cellen waaraan de antili-
chamen binden, worden afgebroken door fagocyte-
rende of ‘killer’ cellen, is er sprake van ADCC (Anti-
body Dependent Cell Mediated Cytotoxicity). Na her-
haald contact kan de reactie al na een paar minuten,
maar soms ook pas enkele uren later, plaatsvinden.

j1.4.3 Type-III-overgevoeligheid

Bij het type III of immuuncomplexhypersensitivi-
teit worden IgG- en soms ook IgM-antilichamen
gemaakt, die met het antigeen immuuncomplexen,
netwerken van antilichamen en antigenen kunnen
vormen. Wanneer dit in de bloedbaan gebeurt, is er
sprake van serumziekte. Serumziekte kan onder
andere optreden indien een patiënt, bijvoorbeeld na
een slangenbeet, herhaaldelijk met een antiserum is
ingespoten. Er worden dan door het eigen lichaam
antilichamen tegen het ingespoten antiserum ge-
maakt, waarna er bij een volgend contact immuun-
complexen gevormd kunnen worden. Wanneer de
complexen alleen in een bepaald orgaan of weefsel
ontstaan, spreken we van het Arthusfenomeen. Een
bekend voorbeeld daarvan is de duivenmelkerslong.

type IV

TH-cel-
sensibilisatie

dentritische cel

cytokines

ontstekingsmediatoren
stimuleren TC-cellen
monocyten
macrofagenj1:4d

Figuur 1.4d
Overgevoeligheidsreactie
type IV.
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j1.4.4 Type-IV-overgevoeligheid

Bij het type IV ofwel celgemedieerd of vertraagd
type (Engels: delayed type of hypersensitivity, DTH)
hypersensitiviteit treedt de reactie pas na twee of
drie dagen op en spelen antilichamen geen rol. De
reactie wordt op gang gebracht door T-helpercellen,
waarbij uiteindelijk ook T-killercellen en macrofa-
gen meedoen. Type-IV-overgevoeligheid speelt een
rol bij contacteczeem en bij sommige (huid)reacties
op geneesmiddelen: allergische contactdermatitis
(ACD).
Van het type-IV-overgevoeligheid wordt ook ge-

bruikgemaakt bij de Mantouxtest op tuberculose.
Wanneer door een eerder contact met de tuberculo-
sebacil een type-IV-overgevoeligheid is opgewekt,
veroorzaakt het bij de Mantouxtest onderhuids in-
gespoten tuberculine uit de tuberkelbacil een klei-
ne, soms ietwat rode zwelling: er is een eerder con-
tact met de tuberkelbacil geweest. De Mantouxtest
illustreert dat de cellen en boodschapperstoffen die
bij allergische reacties een rol spelen, niet anders
zijn dan bij andere immuunreacties. Het feit dat de
stoffen waartegen allergische reacties gericht zijn,
van buiten het eigenlichaam komen en dat de reac-
ties meer kwaad dan goed doen, bepaalt of je van
een allergie spreekt.

j1.5 Herkomst van de allergenen

Allergenen zijn stoffen die specifiek worden her-
kend door het immuunsysteem en waarop na con-
tact een allergische reactie kan volgen. Het begrip
allergeen wordt vaak niet alleen gebruikt bij type-I-
reacties, de IgE-gebonden reacties, maar ook bij de
andere drie typen. In principe kan bijna elke stof als
allergeen functioneren. Toch blijken sommige stof-
fen veel vaker dan andere problemen op te leveren.
De meeste allergenen zijn proteı̈nes, eiwitten en
glycoproteı̈nes (eiwitten die een aantal suikergroe-
pen dragen) met een molecuulgewicht van meer dan
5 kD (kiloDalton); ze zijn altijd afkomstig van le-
vende organismen. Wanneer laagmoleculaire stof-
fen, bijvoorbeeld geneesmiddelen, aan een celop-
pervlak binden, kunnen ze toch herkend worden
(type II, zie par. 1.4.2).
Allergenen die bij de type-IV-reactie een rol spe-

len, zijn vaak laagmoleculaire, sterk reactieve stof-
fen die het immuunsysteem kunnen aanspreken
doordat ze aan een drager, meestal een huid- of
serumeiwit, binden. Er is dan sprake van een hap-
teen-carrier (allergeendrager)complex. Een voor-
beeld hiervan is de nikkelallergie, waarbij het nik-
kelion het hapteen is. Allergische reacties ten op-
zichte van weinig reactieve, laagmoleculaire stoffen
die bij patiënten nogal eens verdacht zijn, zoals
suikers, kunnen eigenlijk niet voorkomen.
De meeste atopische, dat wil zeggen door IgE

herkende, allergenen zijn goed in water oplosbaar;
ze kunnen enzymatische activiteit hebben zoals het
a-amylase, een zetmeelsplitsend enzym dat als
broodverbeteraar wordt gebruikt. Wanneer het pro-

teases (eiwitsplitsende enzymen) betreft, kan deze
activiteit de allergische reactie versterken.
Allergische reacties tegen een bepaald allergeen,

die ook optreden tegen een soortgelijk allergeen van
andere herkomst, worden kruisreacties genoemd.
Een bekend voorbeeld is de berkenpollen-appel-
kruisreactie. De allergenen lijken dan meestal sterk
op elkaar. Sommige allergenen lijken in veel ver-
schillende organismen voor te komen. Deze worden
ook wel pan-allergenen genoemd. Het betreft hier
een aantal zogenaamde conservatieve (weinig ver-
anderlijke) eiwitten, die in bijna alle organismen
(groten)deels onveranderd aanwezig zijn doordat ze
dezelfde evolutionaire herkomst hebben en ook hun
functie hetzelfde is gebleven. Zo kan een allergie
voor zowel voedingsmiddelen als appel, perzik en
tamme kastanjes als bijvoetpollen berusten op een
allergie voor het LTP (Lipid Transport Protein) dat in
de cel lipiden kan transporteren, maar ook in de
wanden van planten voorkomt.
Kruisreacties treden lang niet altijd op: er kunnen

veel verschillende allergenen in een bepaald voe-
dingsmiddel of andere allergeendragers zoals pollen
zitten. Vaak ook zal het immuunsysteem ondanks
de overeenkomsten verschil maken tussen de op
elkaar lijkende eiwitten. Voedselallergenen zijn
vaak enigszins resistent tegen snelle afbraak in het
maag-darmkanaal, maar kunnen soms niet tegen
verhitting. Zo is appelmoes niet allergeen: je kunt
goed appelmoes eten als je een appelallergie hebt.

j1.5.1 Inhalatieallergenen

Inhalatieallergenen (par. 3.1) zijn allergenen die via
de lucht in de ogen, maar vooral door inademing in
de luchtwegen terechtkomen. Ze zijn meestal aan-
wezig in of op kleine deeltjes, zoals pollen, huisstof
en schimmelsporen die als drager functioneren. Af-
hankelijk van de grootte kunnen ze alleen de bo-
venste luchtwegen (bijv. pollen) of ook de onderste
luchtwegen (bijv. schimmelsporen) bereiken. Een
inhalatieallergie uit zich vooral in de ogen en in de
hogere en lagere luchtwegen, zoals hooikoorts en
astma. Bij een heel sterke allergie en bij een hoge
expositie kunnen soms ook klachten buiten de
luchtwegen optreden, zoals verergering van een ec-
zeem. Bij een inhalatieallergie is er bijna altijd
sprake van een type-I-reactie, de IgE-gemedieerde
allergische reactie. Inhalatieallergenen zijn afkom-
stig van – in volgorde van belangrijkheid – huis-
stofmijten, pollen, dieren en schimmels.

Huisstofmijten

Huisstofmijtallergenen zijn de belangrijkste inha-
latieallergenen voor volwassenen in de westerse
wereld. Ze kunnen allergische reacties in ogen en
luchtwegen veroorzaken. Huisstofmijtallergenen
zijn de belangrijkste oorzaak van astma: ruim 80%
van alle astmapatiënten heeft antistoffen tegen
huisstofmijtallergenen. Om mijten adequaat te be-
strijden zijn vooral de wooncondities van belang.
Denk hierbij aan matrassen, vloerbedekking, tem-
peratuur en luchtvochtigheid. De belangrijkste al-
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lergeenbron blijken overigens niet de mijten zelf,
maar hun fecespartikels te zijn.
De anamnese, het verloop en de geschiedenis van

de ziekte is bij een mijtenallergie niet erg specifiek.
Veelal doen de klachten zich gedurende het gehele
jaar voor, maar er is vaak een verergering in de na-
zomer en herfst. Ook geven werkzaamheden zoals
bedden opmaken en het opruimen van de zolder
vaak klachten. Het vermijden van huisstofmijtal-
lergenen is moeilijk: in de praktijk blijkt alleen een
combinatie van verschillende maatregelen, zoals
vochtbeheersing, gladde vloerbedekking en eventu-
eel stofdichte hoezen om het beddengoed te kunnen
helpen (par. 3.1.2, kader 3.2, par. 5.2.2).

Pollen

Pollen veroorzaken vooral allergische reacties in
ogen en neus; ze zijn doorgaans te groot om diep in
de ademhalingswegen door te dringen. Het voor-
komen van allergische klachten loopt parallel aan
het seizoengebonden verschijnen van pollen in de
lucht: boompollen in het vroege voorjaar, graspol-
len van het voorjaar tot in de herfst en sommige
kruiden in het najaar. Alleen pollen van windbe-
stuivers zullen klachten geven. Met pollen van in-
sectenbestuivers kom je niet in aanraking, klachten
veroorzaakt door pollen van insectenbestuivende
planten komen veel minder vaak voor. Meestal be-
treft dit patiënten die in hun beroep worden bloot-
gesteld aan dat stuifmeel, bijvoorbeeld dat van de
paprika. Er bestaat dan echter vaak wel een speci-
fiek klachtenpatroon of specifieke symptomatolo-
gie: de symptomen zijn werkgebonden en gerela-
teerd aan bepaalde ruimten. Na een korte werkon-
derbreking knapt de patiënt aanvankelijk op, later
worden de klachten meer chronisch. Patiënten gaan
vaak dissimuleren, dat wil zeggen dat ze de ziekte
ontkennen, omdat ze hun werk willen blijven uit-
voeren.

Dieren

Huisdieren produceren net als mensen grote hoe-
veelheden huidschilfers en slijtageproducten van
haren en veren die het voedsel vormen voor mijten
en schimmels (fig. 3.26), maar die ook zelf allerge-
nen dragen. Ook in het speeksel van dieren komen
potentieel sterke allergenen voor. Honden, maar
vooral katten zijn veruit het belangrijkst; zij zijn de
meest voorkomende huisdieren. Patiënten met IgE-
antilichamen tegen kattenallergenen kunnen ook
zonder direct contact met een kat klachten hebben,
doordat het kattenallergeen zeer stabiel is en bij-
voorbeeld via kleding kan worden overgedragen.
Bovendien verspreidt het kattenallergeen zich ge-
makkelijk door de lucht: het is sterk ‘air borne’. Bij
patiënten die beroepshalve met dieren in contact
komen, zoals proefdierwerkers en boeren, treden
soms zulke sterke reacties op dat zij ander werk
moeten zoeken (kader 3.3).

Schimmels

Allergische reacties als gevolg van schimmelsporen
en/of schimmeldraadfragmenten komen bij vol-
wassenen in West-Europa merkwaardig genoeg
weinig voor. Dit staat in schril contrast tot de hoge
aantallen schimmelsporen die in de atmosfeer
voorkomen. Bij kinderen kan sensibilisatie voor een
aantal schimmelsporen worden gevonden. De be-
langrijkste daarbij zijn Cladosporium herbarum en Al-

tenaria alternata. Gevoeligheid voor de schimmel As-
pergillus fumigatus kan een aanwijzing zijn voor het
bestaan van verschillende vormen van ernstige
longziektes, wat soms gepaard gaat met schimmel-
groei in de longen (fig. 3.56).

j1.5.2 Voedselallergenen

Voedselallergie kan bij zowel kinderen als volwas-
senen optreden, maar de symptomen verschillen
(par. 3.2 en 6.1.1). Bij jonge kinderen staan maag-
darmklachten en huidklachten als eczeem op de
voorgrond. Bij volwassenen treden vaak klachten in
de mond-keelholte (‘oral allergy sydrome‘) op of –
minder vaak – een algehele allergische reactie of
anafylaxie. Ook de belangrijkste allergenen ver-
schillen tussen kinderen en volwassenen. Bij kin-
deren gaat het vooral om voedingsmiddelen als
koemelk, kippenei of pinda. Sensibilisatie voor deze
allergenen kan al op zeer vroege leeftijd optreden.
Veelal verdwijnt de sensibilisatie voor melk bij het
ouder worden, terwijl gevoeligheid voor kippenei
en vooral pinda meestal blijvend is. Voedselallergie
bij kinderen kan een belangrijke rol spelen bij het
ontstaan of verergeren van eczeem en/of astma,
maar op volwassen leeftijd is dit zelden het geval.
Wel zijn voedselallergenen op volwassen leeftijd
soms oorzaak van anafylactische reacties. Met name
pinda’s, noten en zaden zoals sesamzaad, of vruch-
ten spelen vaak een rol.
Vooral bij voedselallergenen is het belangrijk re-

kening te houden met mogelijke kruisreactiviteit
tussen verwante voedingsmiddelen onderling en
kruisreactiviteit tussen voedselallergenen en inha-
latieallergenen. Het meest bekende cluster is waar-
schijnlijk de groep van boompollen, steenvruchten
en noten. Patiënten met klachten na contact met
deze producten lijden aan het zogeheten para-berk-
syndroom (para birch syndrome). Ook andere voe-
dingsmiddelen, peulvruchten en pinda’s en – heel
berucht – het cluster van latex, kiwi, banaan en de
Treurvijg, Ficus benjamina, laten onderling sterke
kruisreacties zien. Bij patiënten met een latexaller-
gie kunnen bij medische ingrepen alleen materia-
len, meestal handschoenen, zonder latex gebruikt
worden. De laatste jaren is duidelijk geworden dat
de slokdarmziekte eosinofiele oesophagitis, een
steriele ontsteking van de slokdarm, ook door
voedselallergie kan worden veroorzaakt.

Op allergie lijkende maag-darmproblemen

Coeliakie of glutenovergevoeligheid ontstaat als een
reactie op de gluteneiwitten die in tarwe, maar ook
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in andere granen voorkomen en die het mogelijk
maken om brood te laten rijzen. Het is een ziekte
die zich voornamelijk in de darm manifesteert en
die een soort tussenpositie inneemt tussen een al-
lergische aandoening en een auto-immuunaandoe-
ning. De ziekte komt in de meeste westerse landen
bij ongeveer 0,5 % van de bevolking voor. De meest
gebruikelijke verschijnselen zijn chronische diaree,
buikpijn en groeistoornissen bij kinderen. Op latere
leeftijd kunnen onverklaarde bloedarmoede, huid-
afwijkingen en/of neurologische klachten op de
voorgrond staan. De klachten verdwijnen meestal
geheel bij een glutenvrij dieet. Naast de melksuiker-
(lactose)intolerantie (zie par. 1.3.2) kan ook melk-
eiwit soms slecht worden verdragen. Dit hoeft niet
te berusten op een aangeboren enzymgebrek, maar
kan ook het gevolg zijn van een onderliggende ont-
stekingsreactie in de darm.

Voedseladditiva

Vooral voorbewerkt voedsel bevat vaak allerlei toe-
voegingen: additiva. Dit kunnen natuurlijke voed-
selbestanddelen zijn, zoals vitamine C of ascorbi-
nezuur (E 300), cellulose (E 460) of citroenzuur (E
330), maar ook stoffen als benzoëzuur (E 210), cy-
clamaat (E 952), lanoline of schapenwolvet (E 913) en
vele andere. Additiva worden veel gebruikt om
kleur, geur, smaak, consistentie en houdbaarheid te
verbeteren. Soms wordt beoogd de voedingswaarde
te verhogen, bijvoorbeeld door het toevoegen van
extra vitamines. In tegenstelling tot wat vaak wordt
gedacht, komen reacties op additiva betrekkelijk
weinig voor.
Een bijzondere vorm van intolerantie wordt wel

het ‘chinees-restaurantsyndroom’ genoemd, dat be-
staat uit hoofdpijn, een brandend gevoel in de nek
en op de borst, misselijkheid, hartkloppingen en
een gevoel van zwakte. Het werd wel toegeschreven
aan het gebruik van Ve-tsin of natriumglutamaat (E
621), een smaakversterker die vaak wordt toege-
voegd aan kant-en-klaarmaaltijden, soepen en piz-
za’s. Ve-tsin is erg populair in de Chinese keuken.
Een tijdlang dacht men dat intolerantie voor na-
triumglutamaat ook verantwoordelijk zou kunnen
zijn voor astma-aanvallen, hooikoortsachtige reac-
ties, netelroos en andere op allergie lijkende symp-
tomen. De laatste jaren is vast komen te staan dat
dit niet het geval is. De relatie tussen gedragstoor-
nissen en kleur- en conserveermiddelen in de voe-
ding is niet echt goed onderbouwd en waarschijn-
lijk niet reëel (zie ook par. 4.4).

Voedselaversie

In een aantal gevallen van vermeende voedselaller-
gie of voedselintolerantie is geen sprake van een
lichamelijke aandoening, maar van een van een
aversie, een sterke afkeer van een bepaald soort
voedsel of voedingsproduct. De patiënt gaat er
meestal van uit dat er sprake is van een lichamelijke
kwaal. De oorzaak van aversieklachten kan berusten
op onjuiste informatie van de patiënt of op een
psychiatrische ziekte, zoals een somatiforme stoor-

nis ofwel een waan. Aversiereacties kunnen worden
herkend door het optreden van klachten die niet
karakteristiek zijn voor allergie, aspecifieke hyper-
reactiviteit of intolerantie; denk hierbij aan haar-
uitval, pijn bij het plassen of stijve spieren. Soms is
ook het verloop van de klachten bizar: een doof ge-
voel in beide pinken na het eten van graanproduc-
ten. Bovendien treden aversiereacties vaak op ten
opzichte van voedingsmiddelen die op zichzelf
weinig verdacht zijn en worden verwante voe-
dingsmiddelen wel weer goed verdragen: eieren uit
de supermarkt worden bijvoorbeeld niet verdragen,
biologische eieren wel. Vaak ontbreekt een per-
soonlijke anamnese of familieanamnese op atopie
en wordt er geen sensibilisatie voor inhalatie- en/of
voedselallergenen gevonden. Ten slotte, een patiënt
met aversieklachten heeft vaak een voorgeschiede-
nis van psychosociale problematiek. Aversieklach-
ten zijn echter niet onschuldig, omdat ze tot ern-
stige deficiënties in de voeding kunnen leiden, zoals
botontkalking door gebrek aan kalk in de voeding
bij patiënten die koemelkproducten helemaal mij-
den. De klachten dienen dan ook serieus te worden
genomen en verdienen aandacht.

j1.5.3 Allergische reacties op beten of steken
van insecten

Insectenbeten door muggen, dazen en vlooien zijn
zelden of nooit aanleiding tot ernstige reacties. Ste-
kende insecten (wespen, bijen, hommels, alle an-
geldragers) kunnen daarentegen sterke anafylacti-
sche reacties teweegbrengen (par. 3.3). Allergische
reacties op steken komen in de atopische groep
nauwelijks vaker dan in de normale populatie. Wel
kan op een steek bij astmapatiënten een ernstiger
dan verwachte reactie volgen. Indien in het verleden
na een steek een forse locale reactie is opgetreden, is
de kans op anafylaxie bij een volgende steek nau-
welijks verhoogd. Indien in het verleden echter een
anafylactische reactie is opgetreden, is er een sterk
verhoogd risico en moeten er preventieve maatre-
gelen worden genomen. Een zorgvuldige anamnese
(opname ziektegeschiedenis), gevolgd door een
huidtest en/of bepaling van specifiek IgE, kan vaak
duidelijk maken voor welk insect de reactie is op-
getreden. Immuuntherapie met angelgif is zeer
succesvol en leidt in verreweg de meeste gevallen tot
langdurige, mogelijk zelfs levenslange bescher-
ming, ook na het stoppen van de behandeling.

j1.5.4 Contactallergenen

Contactallergenen (par. 3.4) zijn stoffen die na con-
tact met de huid een allergische reactie kunnen
veroorzaken. Meestal betreft het een type-IV-reactie
met eczeem, maar incidenteel wordt ook contact-
urticaria (netelroos) gezien, een type-I-reactie. Con-
tacteczeem wordt veroorzaakt door bijvoorbeeld
nikkel, latex en rubber of allerlei harsen. Een eerste
indruk over het bestaan van een contactallergie kan
soms worden verkregen door goed op contactplaat-
sen te letten: bij nikkelen horloges zal het eczeem
zich op en rond de contactplaats ontwikkelen.
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Meestal is echter medisch onderzoek met plakproe-
ven nodig om de oorzaak van de contactallergie te
vinden. Alleen strikt gestandaardiseerde proeven
hebben zin en de interpretatie van de resultaten
vereist veel expertise: het heeft geen zin om zonder
ervaring en/of literatuurstudie zelf zomaar stoffen
op de huid te plakken. Contactallergieën spelen
vooral in de beroepssituatie een rol. Vooral bij
handeczeem wordt de aandoening vaak niet ver-
oorzaakt door een primaire immunologische reac-
tie, maar berust het eczeem op beschadiging van de
huid door etsende vloeistoffen of door frequent nat
werk. We spreken dan van een ortho-ergisch ec-
zeem.

j1.5.5 Beroepsallergieën

Beroepsallergenen (par. 3.4 en 3.7) zijn een verza-
melnaam voor allerlei soorten allergenen waarmee
je alleen of vooral bij de beroepsuitoefening in con-
tact komt. Sommige allergische klachten kunnen
typerend zijn voor een bepaald beroep. Opvallend is
dat een aantal van deze beroepsallergenen zowel
oog-, huid- als luchtwegklachten kan veroorzaken.
Bekende boosdoeners zijn de al eerder genoemde
dierlijke allergenen bij proefdierwerkers. Allergie
voor meel en alfa-amylase (‘broodverbeteraar’)
wordt bij bakkers en in maalderijen gevonden.
Overgevoeligheid voor harders, zoals isocyanaten en
phtaalzuuranhydride, worden in de kunststofindu-
strie en bij schilders aangetroffen. In de gezond-
heidszorg komt latexallergie vaak voor.
Altijd moet rekening worden gehouden met an-

dere dan type-I-reacties. Endotoxines, bacteriële
gifstoffen in de lucht, bijvoorbeeld uit een geconta-
mineerd luchtbevochtigingssysteem, kunnen aan-
leiding geven tot malaise en koorts en er kan bij
sterke blootstelling een allergische alveolitis optre-
den: de boerenlong, een type-III/IV-reactie.

j1.5.6 Geneesmiddelallergieën

Bij geneesmiddelovergevoeligheid moet onder-
scheid worden gemaakt tussen onverwachte bijwer-
kingen en bijwerkingen die voortkomen uit de
hoofdwerking van het middel. Het mechanisme kan

zowel allergisch (dus immunologisch) als metabool
(veroorzaakt door een intolerantie) zijn. In veel ge-
vallen berust een gerapporteerde ‘allergische’ reac-
tie op een te verwachten bijwerking en niet op een
overgevoeligheid, zoals diarree na antibioticage-
bruik. Het reactiepatroon kan variëren van huid-
uitslag tot een anafylactische shock of geı̈soleerde
afwijkingen aan de inwendige of bloedvormende
organen.
Voor diagnostiek en behandeling is het belangrijk

te weten óf en met welk type allergische reactie (type
I-IV) rekening moet worden gehouden. Soms zal
bovendien niet het geneesmiddel zelf, maar een af-
braakproduct verantwoordelijk zijn voor de im-
muunreactie. Vulmiddelen en dragers veroorzaken
zelden of nooit allergieën of intoleranties. Alleen
lactose-intolerantie zou in een uitzonderlijk geval
problemen kunnen geven, maar de hoeveelheden
lactose in geneesmiddelen zijn hiervoor doorgaans
veel te laag. Een enkele keer kunnen conserveer-
middelen als bezalkoniumchloride in geneesmid-
delen voor herhaaldelijk gebruik (bijv. oogdruppels)
een allergische reactie uitlokken.

j1.6 Klinische verschijnselen

De manier waarop de allergie zich uit, met andere
woorden het ziektebeeld, is natuurlijk het eerste
waarmee de patiënt en de arts te maken krijgen. De
meest bekende allergische aandoeningen zijn con-
junctivitis (oogbindvliesontsteking), rinitis (neus-
slijmvliesontsteking), astma, eczeem, galbulten en
de anafylactische shock, maar soms kunnen ook al-
lerlei klachten van het maag-darmkanaal of de lon-
gen ontstaan door allergische ontstekingsreacties.
Meestal is de aandoening het gevolg van een type-I-
of type-IV-reactie; type-II- en type-III-reacties zijn
vrij zeldzaam en betreffen speciale gevallen. Het
vaststellen van het allergische karakter van de
klachten en hun oorzaak kan soms eenvoudig zijn
(hooikoorts), maar is soms ook erg moeilijk. In alle
meer ernstige gevallen is een uitgebreide anamnese
(opname van geschiedenis en verloop van een
ziekte) noodzakelijk, gevolgd door klinische testen
(par. 5.1.3, kader 5.3).
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j2 Allergische aandoeningen

Roy Gerth van Wijk

Allergie is een conditie die zich manifesteert in verschillende organen, zoals de
neus, de longen en de huid, maar ook in de darmen. Zo zal een patiënt met een
allergie voor graspollen last hebben van de neus, de ogen en soms de longen.
Een voedselallergie kan zich uiten als netelroos, zwelling in de keel of het gelaat,
maag-darmklachten en andere verschijnselen. Voedselallergie, allergie voor
insecten en geneesmiddelenallergie kunnen in uitzonderlijke gevallen gepaard
gaan met ernstige klachten als bloeddrukdaling, hart- of ademstilstand. Aller-
gische aandoeningen kunnen gelijktijdig optreden: ze vormen samen het ato-
pisch syndroom.

j2.1 Rinitis

Allergische neusklachten komen frequent voor.
Circa 16-20% van de Nederlandse bevolking heeft
last van allergische rinitis, de officiële naam voor
allergische neusklachten (fig. 2.1). Allergische rinitis
wordt ook wel hooikoorts genoemd, vooral met
name als de klachten ontstaan als gevolg van een
allergie voor stuifmeel. Deze term is in feite onjuist:
rinitis heeft niets met hooi of koorts te maken. Wel
kunnen patiënten zich wat koortsig voelen. Aller-
gische rinitis treedt vaak gelijktijdig op met andere
allergische aandoeningen als conjunctivitis, astma
en eczeem (zie par. 2.2 t/m 2.4).
De klachten bestaan uit niezen, een waterige

loopneus en een verstopte neus. Ook jeuk in de neus
komt veel voor. De klachten treden op doordat bij
de allergische reactie zenuwuiteinden in de neus
worden geprikkeld, wat niet alleen leidt tot een
niesreflex, maar ook tot uitscheiding van een wate-
rig slijm in de neus. Daarnaast worden de bloed-
vaatjes meer doorlaatbaar, waardoor vocht uittreedt
dat terechtkomt in het omliggende weefsel: het
neusslijmvlies zwelt op. Het gevolg is niet alleen
neusverstopping, maar ook een loopneus. Behalve
deze klachten kunnen patiënten last hebben van
moeheid, malaise, concentratiestoornissen en
hoofdpijn.
Milde rinitis wordt gekenmerkt door een goede

nachtrust zonder beperkingen in het dagelijks le-
ven. Slaapstoornissen en beperkingen in het dage-
lijks leven zijn onderdeel van een matige tot ern-
stige rinitis. Met name de slaapstoornissen worden
veroorzaakt door neusverstopping. Patiënten die
hiervan last hebben, ademen vaak met een open
mond en worden dan ’s ochtends wakker met een
droge en geı̈rriteerde keel.
Het verloop van allergische rinitis wordt vooral

bepaald door de onderliggende allergieën. Zo heb-
ben patiënten met een pollenallergie vooral last in
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Figuur 2.1
Allergische rinitis. Openge-
werkt (rood): slijmvliesbekle-
ding van de neusholte. Door
zwellen van de bloedvaten en
opeenhoping van vocht in
het slijmvlies kan de neus
dicht gaan zitten. Klieren in
het slijmvlies veroorzaken de
waterige loopneus. Wanneer
de zenuwuiteinden in het
slijmvlies geprikkeld worden,
zorgen ze voor een niesreflex.



bepaalde seizoenen, wanneer de zon schijnt en
patiënten veel buiten zijn. Allergie voor huisstof-
mijten zorgt meestal het hele jaar door voor neus-
klachten, terwijl een dierallergie juist leidt tot
klachten in de nabijheid van het desbetreffende dier.
De ontsteking van het neusslijmvlies bij een al-

lergische rinitis veroorzaakt een toegenomen
kwetsbaarheid van het neusslijmvlies. In de prak-
tijk betekent dit dat patiënten gaan reageren op
allerlei prikkels, zoals sigarettenrook, parfums,
haarlak of verflucht, maar ook op temperatuurs-
overgangen. Dit wordt ook wel hyperreactiviteit van
het neusslijmvlies genoemd.
Een ander effect van deze verhoogde kwetsbaar-

heid is dat patiënten in de loop van de tijd steeds
gevoeliger worden voor de stof waarvoor ze aller-
gisch zijn. In de loop van het pollenseizoen reage-
ren patiënten met een pollenallergie bijvoorbeeld
steeds heftiger op pollen en zijn er minder pollen
nodig om een reactie op te wekken dan aan het
begin van het seizoen. Hyperreactiviteit kan meer
op de voorgrond staan dan de allergie zelf. De
patiënt merkt bijvoorbeeld geen klachten van de kat
in huis, maar heeft vooral last van parfum of siga-
rettenrook. De kattenallergie is echter wel de oor-
zaak van deze hyperreactiviteit.

j2.2 Conjunctivitis

Allergische conjunctivitis is een ontsteking van het
oogbindvlies, die ontstaat door blootstelling aan
allergenen bij daarvoor gevoelige patiënten. We on-
derscheiden seizoengebonden allergische conjunc-
tivitis en allergische conjunctivitis het hele jaar
rond. Conjunctivitis wordt gekenmerkt door rode
ogen, jeuk en branderigheid, tranen en de oogleden
kunnen opgezwollen zijn (fig. 2.2). Bij chronische
conjunctivitis is de afscheiding waterig, maar soms
is ze wat slijmerig. In zijn algemeenheid is sei-
zoengebonden conjunctivitis, veroorzaakt door een
pollenallergie, ernstiger dan de door een allergie
voor huisstofmijten veroorzaakte chronische con-
junctivitis. Meestal gaat een allergische conjuncti-
vitis samen met rinitis (rinoconjunctivitis). Bij 65%
van de patiënten met rinitis als gevolg van een pol-
lenallergie is er ook sprake van conjunctivitis. Bijna
de helft van de patiënten met allergische rinitis
heeft het gehele jaar door last van conjunctivitis.

j2.3 Astma

Astma is een van de belangrijkste allergische aan-
doeningen. De ziekte komt vaak voor en net als bij
andere allergische aandoeningen wordt de laatste
jaren een toename van het aantal patiënten gezien.
Astma is een aandoening van de luchtwegen. In

de long vertakt de luchtpijp zicht tot grote en kleine
vertakkingen, respectievelijk ook wel bronchi en
bronchioli genoemd. Deze vertakkingen bevatten
spierweefsel. Tijdens een astma-aanval trekt het
spierweefsel zich samen met vernauwing van de
luchtweg als gevolg. Wanneer de spieren weer ont-
spannen, herstelt de ‘normale’ situatie zich. Bij ast-
ma is tussen de aanvallen door echter slechts
schijnbaar sprake van een normale situatie. Bij ast-
mapatiënten zijn de spierlaag en de slijmvliesbe-
kleding van de luchtwegen namelijk vaak ontstoken
en dus gezwollen. Dit maakt de luchtwegen extra
nauw en gevoelig voor prikkels. Astmapatiënten
komen daardoor gemakkelijk in een nieuwe episode
van klachten terecht. Indien het astma heel ernstig
verloopt, kunnen luchtwegen verstopt raken door
slijmophoping (fig. 2.3).
Astma kan al op kinderleeftijd optreden. In een

aantal gevallen zal het astma weer afnemen tegen de
puberteit. Het is echter niet zo dat – in tegenstelling
tot wat vaak wordt gedacht – patiënten gemakkelijk
‘over hun ziekte heen groeien’. Vaak blijven patiën-
ten wat klachten en longfunctiestoornissen houden,
ook al is er sprake van een verbetering. De sympto-
men kunnen dan ook volledig terugkeren bij het
volwassen worden. Astma heeft bij kinderen en
jongvolwassenen vaak een allergische oorsprong.
Bij mensen van middelbare leeftijd en ouderen
speelt allergie meestal geen rol van betekenis.
Astma wordt gekenmerkt door episodes van

kortademigheid, piepende ademhaling en hoesten,
en gaat soms gepaard met het opgeven van slijm.
Klachten kunnen aanvalsgewijs optreden, maar de
ziekte kan ook een meer chronisch karakter hebben.
Astma kan optreden als gevolg van een allergi-

sche reactie. Karakteristiek voor astma is echter de
eerdergenoemde hyperreactiviteit. Een belangrijke
uiting van die hyperreactiviteit is de inspannings-
afhankelijke astma, iets wat vaak bij kinderen
wordt gezien. Tijdens virusinfecties, zoals neusver-
koudheid of griep, neemt de hyperreactiviteit toe.
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Figuur 2.2
Conjunctivum (oogbindvlies)
met uitgezette bloedvaten.

Figuur 2.3
Deel van doorsnede door een
bronchiole met een slijmprop
(asterisk) als gevolg van
astma.

j2:3
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Veel astma-aanvallen, zeker bij kinderen, ontstaan
dan ook tijdens een neusverkoudheid of griep.

j2.4 Eczeem

Er zijn twee vormen van eczeem die het gevolg
kunnen zijn van allergie: constitutioneel of atopisch
eczeem en contacteczeem. Het constitutioneel ec-
zeem is een schilferende en jeukende huidaandoe-
ning die vrijwel altijd in de eerste levensjaren, vaak
zelfs in de eerste maanden, tot uiting komt. Bij 90%
van de patiënten begint de ziekte al in de eerste drie
levensjaren. De huidafwijkingen worden geken-
merkt door roodheid, blaasjes, korstjes, pukkels en
schilfers. Bij de zuigeling is het eczeem meestal in
het gezicht aanwezig. Het gaat veelal om een wat
nat aanvoelend eczeem, ook wel dauwworm ge-
noemd. Het eczeem breidt zich langzaam uit tot de
romp, armen en benen. Na het tweede jaar beperkt
het eczeem zich vaak tot het gelaat, de nek, knie-
holtes, elleboogplooien, polsen en enkels. Het ec-
zeem is dan ook droger van karakter. In de loop van
de jaren neemt het eczeem af. Boven het 30ste-40ste

levensjaar komt constitutioneel eczeem relatief
minder vaak voor.
De belangrijkste kenmerken van constitutioneel

eczeem zijn een droge huid en jeuk. Met name de
jeuk kan moeilijk te verdragen zijn, wat nog verer-
gerd kan worden door krabben (fig. 2.4). Patiënten
hebben ook vaak neusklachten en astma, de andere
uitingen van het atopisch syndroom. Meestal ko-
men deze klachten ook in de familie voor. Omdat
het eczeem de patiënt veel last kan bezorgen, kan
dit de klachten van de neus en longen wel eens
maskeren.
Er zijn meerdere factoren die de ernst van het

eczeem beı̈nvloeden. Allergie voor huisstofmijten,
pollen, dieren en schimmels heeft daarbij ook in-
vloed. Voedselallergie kán een rol spelen, maar dan
vooral bij jonge kinderen.
Eczeem ontstaat door contact van de huid met

een bepaalde stof. Is dit een irriterende stof, dan is

er sprake van irritatief eczeem. Wanneer een aller-
gische reactie in de huid (allergisch contacteczeem)
de oorzaak is, spreken we van contactallergie. Een
bekend voorbeeld hiervan is de nikkelallergie, die
zich uit in eczeem na huidcontact met nikkel in
bijvoorbeeld bh-bandjes, horloges en sieraden. Ec-
zeem kan ook optreden door irritatie van de huid,
bijvoorbeeld bij veelvuldig contact met schoon-
maakmiddelen en zepen. Er is dan echter geen
sprake van allergie.

j2.5 Urticaria en angioedeem

Urticaria worden ook wel galbulten of netelroos ge-
noemd. Deze huidaandoening wordt gekenmerkt
door jeukende bulten, soms puntvormig, soms
grootvlekkig (fig. 2.5). De bulten kunnen vervloeien
en daardoor een grillig patroon vertonen. De bulten
blijven niet op één vaste plaats zitten, maar ver-
dwijnen na verloop van een aantal uren en kunnen
dan weer terugkomen op andere plekken (fig. 2.6).
Urticaria ontstaan doordat vocht uit de bloedbaan

uittreedt. Als dit vlak onder de huid gebeurt, zien
we de karakteristieke galbulten. Wanneer dit ge-
beurt in wat diepergelegen weefsels, ontstaat een
wat diffusere zwelling, angioedeem genoemd. An-
gioedeem kan in het gezicht optreden: de lippen of
de tong kunnen opzwellen en de keel kan dicht
gaan zitten (fig. 2.7). Ook in andere lichaamsdelen
kan angioedeem optreden.
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Figuur 2.4
Arm met eczeem.

Figuur 2.5
Urticaria ofwel galbulten.

j2:6

Figuur 2.6
Vervloeiende galbulten.
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Acuut optredende urticaria of angioedeem kan een
uiting zijn van een allergie. De klachten en ver-
schijnselen kunnen bij daarvoor allergische patiën-
ten optreden vlak na het eten van voedsel of de
inname van een geneesmiddel. Er zijn echter veel
meer oorzaken van acuut optredende klachten. Ur-
ticaria kunnen ook worden veroorzaakt door
warmte, koude of lichamelijke inspanning. Bij
sommige patiënten kunnen urticaria of angioedeem
ontstaan onder knellende kleding, onder strakke
riemen of onder de voeten – met andere woorden:
wanneer er druk op de huid wordt uitgeoefend.
Zonlicht kan ook een oorzaak zijn. In een enkel ge-
val komen ze voor bij een infectie. Ten slotte bestaat
er nog een erfelijke vorm van angioedeem, het he-
reditaire angioedeem, dat veroorzaakt wordt door
stoornissen in het immuunsysteem. Deze erfelijke
vorm van angioedeem neemt de laatste tijd toe. Bij
meer dan 75% van de patiënten met chronische ur-
ticaria – daarvan spreken we als de urticaria langer
dan drie maanden bestaan – is geen aanwijsbare
oorzaak te vinden.

j2.6 Anafylaxie

Anafylaxie (par. 4.5) kan worden omschreven als een
snel optredende, levenbedreigende reactie waarbij
meestal meerdere organen betrokken zijn (fig. 2.8).
De reactie hoeft niet per se allergisch te zijn, maar
vaak is dit wel het geval.
Mogelijke verschijnselen bij anafylaxie zijn:

. gelaat: zwelling oogleden, lippen, tong;

. stembanden en strottenhoofd: zwelling van
slijmvlies, afsluiten van de luchtpijp;

. huid: galbulten;

. longen: vernauwing van de luchtwegen met
kortademigheid;

. hart: verminderde pompfunctie, verminderde
doorbloeding van het hart, bloeddrukdaling;

. maag en darmen: overgeven, darmkrampen,
diarree.

Anafylaxie kan een uiting zijn van allergie. Voor-
beelden zijn anafylactische reacties na het nuttigen
van voedsel, na inname van een geneesmiddel als
penicilline of na een bijen- of wespensteek. Een
klassiek voorbeeld is een patiënt met een insecten-
gifallergie, die onmiddellijk na een steek last krijgt
van duizeligheid en gaat overgeven. Vervolgens
krijgt hij galbulten over het gehele lichaam, de keel
gaat dichtzitten en hij wordt kortademig. Uitein-
delijk dreigt hij weg te raken en daalt de bloeddruk.
De anafylactische reactie kan zich binnen een
kwartier tot een half uur ontwikkelen.
Een bijzondere vorm is de anafylactische reactie

die ontstaat na lichamelijke inspanning. Deze ta-
melijk zeldzame aandoening is soms een uiting van
voedselallergie: inname van voedsel met daaropvol-
gende lichamelijke inspanning veroorzaakt de re-
actie. Soms treedt dit beeld op na elke inspanning;
er is dan geen sprake van een voedselallergie. Ana-
fylaxie kan een onderdeel zijn van koudeallergie.
Bij deze aandoening reageert een patiënt op koude
met galbulten. Bij forse en plotselinge blootstelling
aan koude, bijvoorbeeld tijdens het springen in een
zwembad, is er zelfs een kans op een anafylactische
reactie. Een enkele keer kan anafylaxie optreden
zonder dat een oorzaak wordt gevonden.
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Figuur 2.7
Angioedeem in het gelaat:
sterk opgezwollen lippen.

Figuur 2.8
Anafylaxie heeft effect op
het gehele lichaam.
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j3 Veroorzakers van allergie

Jan Derksen (§ 3.1.1), Otto Smithuis (§ 3.1.1), Sicco van der Heide (§ 3.1.2), Ingrid Terreehorst
(§ 3.1.3 en 3.6), Henk Kauffman (§ 3.1.4), Edward Knol (§ 3.2), André Knulst (§ 3.2),
Hanneke Oude Elberink (§ 3.3), Cees van Ginkel (§ 3.4), Flora de Waard-van der Spek (§ 3.5)
en Ad Jansen (§ 3.7)

j3.1 Inhalatieallergenen

Kader 3.1 Barcelona 1982: een epidemie
van astma?

Een bijzonder geval van een inhalatieallergie met
als gevolg astma
In 1982 bleken er plotseling vleksgewijs door de
hele stad meer gevallen van allergisch astma
gesignaleerd te worden dan voorheen. De klach-
ten kwamen snel, verdwenen weer, om dan
ergens anders weer op te duiken. De oorzaak
hiervan was een volslagen raadsel en er werd een
uitgebreid onderzoek gestart. In de loop van 1983
werd duidelijk dat het hier serieuze klachten
betrof, die niet veroorzaakt werden door normale
luchtverontreiniging. Analyse van tijd en plaats
van het optreden van het astma wees niet op een
duidelijk patroon. Verder onderzoek naar de
weerscondities en tijdstippen van de uitbraken
van het astma liet uiteindelijk zien dat de klach-
ten alleen optraden bij aanlandige wind met bij
voorkeur zonnige weerscondities en dat het ver-
oorzakende allergeen uit het havengebied moest
komen. Pas in 1987 werd duidelijk dat het aller-
geen afkomstig was van de overslag van sojameel
in de haven. Bij ‘gunstige’ weerscondities en
afhankelijk van windrichting en windsterkte kon
het sojastof op verschillende plaatsen in de stad
zijn werk doen.
Direct werden maatregelen genomen om ver-

dere problemen te voorkomen: alleen bij aflan-
dige wind mocht er nog overslag plaatsvinden en
er werden stoffilters geı̈nstalleerd. Astma-uitbra-
ken bleven daarna uit.
In de zomer van 1994 werden er echter weer

clusters van allergisch astma gesignaleerd, wat
leidde tot verdere controles op de overslag en het
opzetten van een meetstation bij de haven. In

1996 is er een ernstige uitbraak van astma; alle
overslag werd onmiddellijk gestopt, de overslag-
bedrijven werden extra gecontroleerd en de
metingen werden geı̈ntensiveerd. Na de uitbraak
werd de overslag per boot aan verdere regels
onderworpen.
In 1997 worden na uitvoerige studies nieuwe,

effectievere filtersystemen geı̈nstalleerd en wor-
den de toegestane emissieniveaus verlaagd. In
1998 worden voor een studieperiode nieuwe
overslagvergunningen gegeven met specifieke
eisen met betrekking tot emissie en met alleen
een beperking van de overslag bij extreem ‘gun-
stige’ weerscondities. De studie verloopt gunstig
– er treden geen verdere uitbraken meer op en
het experiment wordt nu dagelijkse praktijk.

De astma-epidemie van Barcelona toont aan dat
allergisch astma niet alleen een in-huisziekte
hoeft te zijn, hoe complex het achterhalen van
de oorzaak van een allergie soms kan zijn en dat
alleen na zorgvuldig onderzoek en passende
maatregelen de klachten kunnen worden voor-
komen. Bovendien betreft het hier een allergeen
dat vooral bekend is als voedselallergeen.

Bron: Villalbet al. (2004).

Inhalatieallergenen zijn allergenen uit de lucht die
door inademing in neus, bronchiën en longen te-
rechtkomen. Dezelfde allergenen kunnen via de
lucht ook in de ogen terechtkomen en daar allergi-
sche reacties geven. De naam ‘inhalatieallergeen’
zegt alleen iets over de manier waarop we in contact
komen met de desbetreffende allergenen. De be-
langrijkste inhalatieallergenen zijn de in de lucht
aanwezige deeltjes/eiwitten afkomstig van huis-



stofmijten, pollen, dieren (vooral katten en honden)
en – in veel mindere mate – schimmels.
In Nederland werd in de jaren 90 van de vorige

eeuw bij een willekeurig gekozen groep volwassen
mannen en vrouwen tussen de 20 en 45 jaar de ge-
voeligheid voor verschillende inhalatieallergenen
onderzocht met behulp van huidtesten (par. 5.1.3,
kader 5.3). De resultaten staan in tabel 3.1. In Ne-
derland kunnen, naast de Grassen en de Berken
(incl. Hazelaars en Elzen), ook nog andere soorten
een rol spelen. Verdere onderzoeken maakten het
beeld meer volledig: zie tabel 3.2.
De waarden in de tabellen kunnen, afhankelijk

van plaats en tijd van de uitgevoerde metingen,
verschillen, maar het algemene beeld blijft altijd
hetzelfde. Duidelijk is dat qua aantallen vooral de
huisstofmijten en de gras- en berkenpollen de grote
boosdoeners zijn. In Nederland spelen ook katten
en honden en bijvoetpollen een rol. Allergieën voor
schimmels en andere planten en dieren komen veel
minder voor, maar als het je treft kun je er behoor-
lijk last van hebben.
N.B. Een positieve test betekent nog niet dat er

daadwerkelijk allergische klachten ontstaan!

j3.1.1 Pollen

Het stuifmeel of pollen uit de meeldraden van
bloemen is onmisbaar bij de voortplanting van
planten. Het maakt de bevruchting tussen onbe-
weeglijke, ver uit elkaar staande planten mogelijk,
maar kan bij sommige mensen hooikoorts of polli-
nose veroorzaken. De naam hooikoorts is eigenlijk
niet correct: hooi speelt geen rol en er is geen koorts.
De naam ‘hooikoorts’ is echter zo ingeburgerd dat

hij toch veel gebruikt wordt. De allergische klach-
ten zijn vooral rinitis en conjunctivitis: oog en
neusklachten (zie par. 2.1 en 2.2).

Wat is pollen?

Pollenkorrels zijn de dragers van de mannelijke ge-
slachtscellen van planten. Dieren maken geslachts-
cellen met de helft van het aantal chromosomen van
de ouder (= haploı̈d). Na versmelting van een man-
nelijke en een vrouwelijke geslachtscel ontstaat een
nieuw individu met weer het volledige, dubbele (=
diploı̈d) aantal chromosomen.
Bij planten ontstaan er eerst haploı̈de sporen, die

een aantal keren delen en dan de geslachtscellen
vormen (fig. 3.1). In de meeldraden ontstaan uit de
sporen de pollenkorrels met de mannelijke ge-
slachtscellen. In de vruchtbeginsels vormen de spo-
ren eicellen. Wanneer pollenkorrels op de stempel
van een andere bloem van dezelfde soort terecht-
komen, kiemen ze en vormen een buis, de pollen-
buis, die de spermacellen naar de eicellen transpor-
teren: een pollenkorrel is een miniem mannelijk
plantje met spermacellen, dat op reis gaat om de
bevruchting voor de verder onbeweeglijke planten
uit te voeren. Zonder pollen geen vruchten, noten,
bonen, granen of zaden van groenten. Sommige
planten kunnen zich ongeslachtelijk voortplanten,
bijvoorbeeld met knollen zoals bij de aardappel,
maar na enige tijd worden ze toch zwakker en is
geslachtelijke voortplanting met pollen nodig om
de soort in stand te houden.
Bij bloemen denken we in eerste instantie aan de

grote, gekleurde en geurende bloemen met nectar
die bezocht worden door vooral insecten die het
pollen van bloem naar bloem dragen: entomofiele
planten (Grieks: tomos = insect, filie = houden van) of
insectenbestuivers (fig. 3.2). Voor het krijgen van
een allergie zijn ze niet belangrijk; een mens zal er
niet of nauwelijks mee in contact komen. Andere

Tabel 3.1 Gevoeligheid voor
inhalatieallergenen.

Soort % gevoeligheid in de steekproef

(afgerond op hele getallen)

Huisstofmijt 22

Graspollen 12

Berkenpollen* 11

Kat 6

Cladosporium** 2

Alternaria** 3

Ambrosiapollen*** 1

Olijfpollen*** 2

Bron: Rijcken et al., 1996.
* Kruisreactie met Hazelaar- en Elzenpollen.
** In Nederland veelvoorkomende schimmels.
*** Voornamelijk uitheems; Ambrosia geeft een kruis-
reactie met Bijvoet.

Tabel 3.2 Gevoeligheid andere inhalatie-
allergenen in Nederland.

Soort % gevoeligheid in de steekproef

(afgerond op hele getallen)

Hond* 6

Bijvoet 5

Brandnetel 2

Weegbree 2

Zuring 2

Melde 1

* L.O.M.J. Smithuis: Persoonlijke mededeling; data van
bloedtesten in Brabant.
Bron: Spieksma, 2000.
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planten laten hun pollen niet door insecten, maar
door de wind verspreiden: het zijn anemofiele
planten (Grieks: anemos = wind) of windbestuivers.
Om de kans op bevruchting zo groot mogelijk te
maken, produceren windbestuivers enorme hoe-
veelheden pollen: tot enkele miljoenen per grasaar.
Tijdens de bloei komen die pollen massaal in de
lucht voor. De bloempjes zijn bijna altijd klein en
groenachtig, zonder geur of nectar en staan in grote
aantallen dicht op elkaar, zoals de katjes van veel
bomen, de aren of pluimen bij Grassen en de
hoofdjes bij de samengesteldbloemigen. Naaldbo-
men en coniferen hebben geen bloemen, maar ke-
gels die hetzij mannelijk, hetzij vrouwelijk zijn
Voor het krijgen van hooikoorts is eigenlijk alleen

het pollen van de windbestuivers van belang. Ge-
lukkig is het pollen van de meeste windbestuivers
niet allergeen.

Pollen herkennen

Pollenkorrels hebben een aantal bijzondere ken-
merken waaraan ze onder de microscoop te herken-
nen zijn. De buitenkant kan glad, geribbeld of net-
vormig zijn, of allerlei uitsteeksels hebben. Ook
komen er speciale structuren voor waaruit later de
pollenbuis kan groeien: de kiemspleten en kiempo-
ren. Het oppervlak van de kiempore is vaak glad,
maar soms zit er een dekseltje (operculum) op met

een zelfde structuur als de rest van buitenkant.
Soms steekt de rand rond een kiempore wat uit: de
ring of annulus. Het aantal kiemporen kan variëren
van één tot erg veel. Onder de kiemporen en
kiemspleten kan de wand erg dun of juist erg dik
zijn.
Pollen kun je soms determineren tot op het ni-

veau van de familie, bijvoorbeeld bij de Grassen, of
tot het niveau van het geslacht zoals bij de Berken.
Pollen van windbestuivers zijn vaak klein en glad
(fig. 3.3) of hebben, wanneer ze groot zijn, lucht-
zakken. Pollenkorrels van insectenbestuivers zijn
vaak groter, met uitsteeksels en soms een olielaagje
om beter aan de insecten te blijven plakken (fig. 3.4).

Pollenkalenders

Pollen kan worden verzameld met een pollenvanger
(fig. 3.5). Hierin wordt lucht langs een draaiende
trommel met een kleverig lint naar binnen gezogen.
Na een bepaalde tijd wordt het lint eruit gehaald en
wordt het vastgeplakte pollen onder de microscoop
gedetermineerd en geteld. Op basis van deze gege-
vens kan een pollenkalender worden gemaakt,
waarvan je kunt aflezen hoeveel van een bepaald
soort pollen op een bepaalde dag in de lucht voor-
komt. Aan de jaartotalen wordt duidelijk wat het
aandeel van verschillende pollensoorten is (zie tabel
3.3). Pollen van Hazelaar, Elzen, Zuring, Weegbree,
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spore

helmknopbloem
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Figuur 3.1
Levenscyclus van planten.
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Figuur 3.2
Bloem van de Tradescantia
met een hommel.
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Figuur 3.3
Pollenkorrels van de Brand-
netel zijn klein, tot 0,017 mm
en relatief glad. Er zijn veel
diepliggende kiemporen.

j3:4

Figuur 3.4
Pollenkorrels van het Made-
liefje (Bellis perennis) zijn
± 0,030 mm groot en
hebben uitsteeksels om
beter aan de insecten te
blijven hangen.
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Bijvoet en Ambrosia zijn toch opgenomen omdat ze
allergeen (kunnen) zijn.
De hoeveelheid pollen in de lucht is sterk afhan-

kelijk van omgevings- en weerfactoren. Pollenvan-
gers worden altijd hoog geplaatst: door de wind
wordt de lucht gemengd en worden lokale invloe-
den verkleind. De hoeveelheden pollen in de lucht
zijn het grootst bij droog, winderig weer. Bij lage
windsnelheden (< 1 m/sec.) en lange droogte is er
weinig pollen in de lucht. Na een regenbui is bijna
alle pollen uit de lucht gewassen.

Polleninformatie op internet In Nederland worden
tellingen gedaan in het Elkerliek Ziekenhuis te
Helmond (www.elkerliek.nl) en het Leids Universi-
tair Medisch Centrum (www.lumc.nl/pollen). De
resultaten zijn ook te vinden op www.dow.wau.nl/
msa/natuurkalender/toepassingen/hooikoorts/
pollentellingen.asp. In België worden pollentellin-
gen verzameld en gepubliceerd door het Belgisch
Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid
op het Aerobiologisch Surveillancenet: www.
airallergy.com/home. Europese pollenkalenders
met de naam ‘The European Pollen Calendar’ wor-
den gepubliceerd door de EAACI (European Acade-
my of Allergology and Clinical Immunology) op
www.polleninfo.org. Wereldwijde informatie is te
vinden op www.hon.ch/Library/Theme/Allergy/
Glossary/calendar.html.
Op basis van de tellingen worden kalenders ge-

maakt met de bloeiperiodes van planten met aller-
geenpollen (fig. 3.6). In veel landen wordt op basis

van de pollenkalenders en de weersverwachting een
pollenverwachting gegeven. In Nederland is deze
informatie te vinden op www.nationale-allergiesite.
nl, www.pollennieuws.nl en www.pollenkalender.
tv.

Planten met allergeenpollen

Een overzicht van bomen met allergeenpollen is te
vinden in tabel 3.4.
Lang niet alle soorten allergeenpollen veroorza-

ken in even sterke mate allergische klachten. De
belangrijkste voor Nederland en België zijn:
. Grassen: alle vertegenwoordigers van de familie
der Poaceae of grasachtigen. Er zijn wel verschillen
in allergeniciteit. Van pollen van het riet, Phrag-
mites australis, zijn geen allergieën bekend.

. Berken: alle vertegenwoordigers van het geslacht
Betula (zie fig. 3.7 t/m 3.9).

. Bijvoet: Artemisia vulgaris (fig. 3.10 en 3.11).

. Gymnospermen: hiervan geeft in onze streken al-
leen het pollen van de aangeplante Ceders, het
geslacht Cedrus, allergieën (zie fig. 3.12 en 3.13).
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Figuur 3.5
Pollenval op het dak van
het Elkerliek Ziekenhuis in
Helmond.

Tabel 3.3 Jaartotalen in de lucht boven
Helmond voor pollen van de
belangrijkste allergene
soorten (*) en soorten met
pollenjaartotalen > 3% van het
totaal.

Soort pollen Aantal/m3 lucht % van totaal

Hazelaar* 165 0,34

Elzen* 675 1,43

Cipresfamilie 5797 12,02

Berken* 7845 16,64

Eiken 7549 16,01

Plataan 1592 3,38

Dennen 1685 3,57

Gras* 5423 11,50

Zuring* 186 0,39

Weegbree* 111 0,24

Brandnetel 10391 22,05

Bijvoet* 251 0,53

Ambrosia* 50 0,10

Bron: Elkerliek Ziekenhuis, 2007.
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Figuur 3.6
Pollenkalender van
allergene planten.
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Veel minder belangrijk zijn de aan de berk ver-
wante:
. Elzen (fig. 3.14 en 3.15): de Zwarte els (Alnus gluti-

nosa) en in mindere mate de Grauwe els (Alnus
incana).

. Hazelaar: Corylus avellana (zie fig. 3.16 en 3.17).

Een overzicht van bomen met allergeenpollen is te
vinden in tabel 3.5.
Zeldzaam zijn allergieën voor:

. Weegbree: de Smalle weegbree (Plantago lanceolata)
de Grote en de Ruige weegbree (Plantago major en
medium) (fig. 3.18).

. Zuring: de verschillende soorten zuring (Rumex)

zijn nauwelijks allergeen, maar geven een enkele
keer toch klachten. Veelvoorkomende zuring-

soorten zijn: de Veldzuring (Rumex acetosa) de
Schapenzuring (Rumex acetosella), de Ridderzuring
(Rumex obtusifolus) en de Krulzuring (Rumex cris-

pus) (fig. 3.19).
. Incidenteel komen allergieën voor tegen pollen
van de Dennen (Pinus sylvestris) en de Wilgen
(Salix), maar ook tegen pollen van de Taxus
(Taxus baccata), Haagbeuk (Carpinus betulus), Wilde
Liguster (Ligustrum vulgare), Es (Fraxinus excelsior),
Lindes (Tilia), Beuk (Fagus sylvatica) en de Mel-
ganzevoet (Chenopodium album).
Vaak is er dan sprake van een algemene overge-
voeligheid. Brandnetelpollen behoort tot het
meest in de lucht voorkomend pollen, maar geeft
geen allergische klachten.

Tabel 3.4 Bomen met allergeenpollen.

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Bloeitijd Voorkomen

Alnus glutinosa (L.) Gaertn. Zwarte els januari-maart waterrijk gebied

Alnus incana (L.) Moench Grauwe els februari-maart waterrijk gebied

Betula pubescens Ehrh. Ruwe berk maart-mei zandgronden

Betula pendula Roth. Zachte berk maart-mei zandgronden

Cedrus libanensis A. Rich. Libanonceder november-nieuwjaar aangeplant: tuinen en parken

Corylus avellana L. Hazelaar december-maart algemeen

j3:7

Figuur 3.7
Berken zijn door hun witte
stam nauwelijks met andere
bomen te verwarren. Vanwege
zijn helderwitte stam wordt
ook de Papierberk (Betula
paperyifera) veel aangeplant.
De Berken lijken veel op elkaar
en kruisingen komen veel voor.
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Figuur 3.8
De bloeiende mannelijke katjes
van de Berken zijn heldergeel
tot lichtbruin en lijken op die
van de Hazelaars en de Elzen.
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Figuur 3.9
Pollenkorrel van de Ruwe berk.
De pollenkorrels van de ver-
schillende berkensoorten zijn
niet van elkaar te onderschei-
den. Ze zijn rond, licht afgeplat,
0,018 bij 0,023 mm groot, met
in het middenvlak meestal drie,
soms ook vier tot zelfs zeven
kiemopeningen met een dui-
delijke annulus. Het oppervlak
is glad tot lichtgolvend met
kleine, regelmatig verspreide,
puntvormige uitsteeksels. Er is
geen dekseltje op de kiempore.

j3:10

Figuur 3.10
De Bijvoet is een tot 120 cm
hoge, overjarige plant. De tot
8 cm lange, sterk ingesneden
bladeren hebben een opval-
lend witte onderkant. De
hoofdjes staan bovenaan de
stengel.
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Figuur 3.11
Bijvoetpollen is in droge vorm
langwerpig tot ovaal, 0,018
bij 0,024 mm groot, met drie
kiemspleten. Het oppervlak is
vrij glad met regelmatig ver-
spreide fijne en grovere uit-
steeksels.
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Figuur 3.13
De pollenkorrels van de
Libanonceder zijn boonvor-
mig, 0,065 bij 0,070 mm
groot met twee grote lucht-
zakken. Ze zijn niet te
onderscheiden van die van de
andere Ceders. Er zijn geen
kiemporen of kiemspleten.
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Figuur 3.12
Ceders zijn altijd groene
naaldbomen: dit is de Liba-
nonceder. Ze komen alleen
aangeplant voor. De groene
en wat paars aanlopende
mannelijke kegels staan
rechtop aan het eind van de
wat hogere takken.
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Figuur 3.14
De mannelijke katjes van de
Elzen lijken op die van de
verwante Hazelaars en Ber-
ken, maar zijn kleiner en
paars aangelopen.

Figuur 3.15
De pollenkorrels van de Elzen
zijn rond, 0,011 bij 0,014 mm
groot en afgeplat. Meestal
zijn er vier tot vijf kiemporen,
soms meer. Ze hebben geen
dekseltje, maar wel een
annulus, die vooral bij inge-
droogd pollen goed te zien is.
Het oppervlak van de pollen-
korrels is lichtgolvend met
goed zichtbare kleine uit-
steekseltjes.

j3:16
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Figuur 3.16
De mannelijke katjes van de
Hazelaars zijn tot 12 cm lang
en diepgeel van kleur, soms
wat rood aanlopend. Ze ver-
schijnen ruim vóór de blade-
ren en hangen opvallend aan
het eind van de takken. Ze
lijken op die van de Berken en
de Elzen.

Figuur 3.17
De pollenkorrels zijn van de
Hazelaars zijn rond tot drie-
hoekig en afgeplat, 0,018 bij
0,023 mm groot. De drie
kiemporen steken duidelijk
uit en geven daardoor de wat
driehoekige vorm aan de
pollenkorrel. De kiemporen
hebben geen dekseltje.
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Grassen

De meest voorkomende planten in Nederland en
België zijn de Grassen (fig. 3.20). Ze worden ook als
granen veel verbouwd. Wanneer het gras bloeit,
hangen de meeldraden naar buiten, zodat de wind
er goed greep op krijgt (fig. 3.21). Graspollenkorrels
zijn rond tot licht eivormig en 0,02 tot 0,05 mm
groot (fig. 3.22). Anders van vorm zijn de meer
langwerpige en grote, tot wel 0,1 mm, pollenkorrels
van de granen, zoals de Maı̈s (Zea mays L.) (fig. 3.23).
Door hun grootte komen ze alleen rond het maı̈s-
veld voor en veroorzaken alleen daar klachten. Dit
geldt ook voor de andere graansoorten.

Graspollen heeft altijd een enkele kiemopening met
een min of meer duidelijke ring. Op de kiempore zit
altijd een dekseltje. Het oppervlak is bezet met re-
gelmatig verspreide, kleine puntvormige tot ronde
uitsteekseltjes. In droge vorm zijn de pollen vaak
ingeklapt met een rimpelig oppervlak. Grassen va-
riëren in grootte van minder dan 10 cm, zoals het
straatgras (Poa annua) tot enkele meters, zoals het
riet (Phragmites australis) en de Maı̈s (Zea mays).
Vanaf het voorjaar tot najaar bloeien er grassen.

Enkele soorten, zoals het straatgras, bloeien zelfs
het hele jaar door. Graspollen komt veel in de lucht
voor (zie tabel 3.3) en zijn de belangrijkste veroor-
zakers van hooikoorts in Nederland en België.
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Figuur 3.20
Grassen zijn de meest voor-
komende planten in onze
streken.

Figuur 3.21
Bloeiende Kropaar: de meel-
draden hangen ver uit, zodat
de wind goed vat op het pol-
len kan krijgen.

Tabel 3.5 Kruiden met allergeenpollen.

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Bloeitijd Voorkomen

Artemisia vulgaris L. Bijvoet juli-september wegbermen, vergravingen

Plantago lanceolata L. smalle weegbree mei-september zeer algemeen

Plantago major L. Grote weegbree mei-november zeer algemeen, wegbermen en paden

Plantago media L. Ruige weegbree mei-juni algemeen

Rumex acetosa L. Veldzuring mei-juni algemeen, weilanden

Rumex acetosella L. Schapenzuring mei-herfst algemeen op zandgronden, weilanden

Rumex crispus L. Krulzuring mei-oktober vochtige gronden, weilanden

Rumex obtusifolius L. Ridderzuring juni-oktober algemeen

j3:18 j3:19

Figuur 3.18
Pollen van de verschillende
Weegbreesoorten lijkt veel op
elkaar. De pollenkorrels zijn
rond en 0,027 mm groot.
Over het oppervlak verspreid
liggen 6-10 kiemporen. Het
oppervlak is glad, maar in wat
drogere vorm is het golvend
en zijn de verdikte randen
langs de kiemporen duidelijk
zichtbaar. De pore is onge-
veer 0,002 mm groot en
heeft een duidelijk dekseltje.
Op het oppervlak zijn kleine,
regelmatig verspreide uit-
steekseltjes te vinden.

Figuur 3.19
De pollenkorrels van de ver-
schillende zuringsoorten zien
er hetzelfde uit. Ze zijn 0,035
tot 0,038 mm groot met drie
duidelijke, smalle kiemsple-
ten. In iedere kiemspleet zit
een onopvallende kiemope-
ning. De pollenkorrels zijn
rond, maar in droge toestand
zijn ze meer driehoekig door
het invouwen van de kiem-
spleten. Soms kun je ook
meer dan drie kiemspleten
vinden.
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Een overzicht van grassen met allergeenpollen is te
vinden in tabel 3.6.
Gemakkelijk herkenbare Grassen zijn de Grote

vossenstaart, bijvoorbeeld de Kropaar (fig. 3.24) en
de Witbol (fig. 3.25).

Pollenallergenen

Pollenallergie wordt niet veroorzaakt door pollen-
korrels, maar door bepaalde eiwitten die erop of erin
zitten. Er zijn vele tientallen pollenallergenen
geı̈soleerd en biochemisch gekarakteriseerd. Ze
krijgen een naam die bestaat uit de eerste drie let-
ters van het geslacht van de plant, gevolgd door een
nummer. Het allergeen Lol 1 is allergeen nr. 1 uit het
geslacht Lolium (raaigras). Soms wordt nog de be-
ginletter van de soort aan het geslacht toegevoegd:
Lol p 1 is allergeen nr. 1 uit Lolium perenne (Engels
raaigras).

Pollenkorrels dragen meerdere allergenen, die alle
afzonderlijk klachten kunnen geven. Bij verwante
soorten kunnen de allergenen sterk op elkaar lijken
en geeft een allergie tegen de ene soort vrijwel altijd
ook een allergie tegen het pollen van de andere
soort: er is kruisallergie. Hoe groter de overeen-
komst tussen de allergenen, des te sterker de kruis-
reactie. Bij de Grassen treden veel kruisreacties op:
85 tot 95% van alle patiënten met hooikoorts rea-
geert op het allergeen Lol p 1. Berken, Elzen en de
Hazelaar hebben 100% kruisallergie. Berkenpollen
komt echter verreweg het meest in de lucht voor en
geeft van deze drie dus de meeste last. Berkenpollen
kan ook kruisreacties met voedsel geven (zie par
3.2.3).
Voor klinisch en diagnostisch gebruik werden –

en worden – extracten van pollen gebruikt. Tegen-
woordig worden in plaats van gras- of boompollen-
extracten vaak recombinante allergenen gebruikt,
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Figuur 3.24
De Gewone kropaar komt
veel langs wegranden voor.
De bloeistengels zijn tot
1,4 m lang, met aan de top
een tot 30 cm lange, recht-
opstaande pluim. Stengels
en bladranden voelen ruw
aan.

Figuur 3.25
De Witbol heeft stengels die
tot 90 cm hoog worden. De
aarpluimen lopen paars-rood
aan. De bovenkant van het
blad en de stengels zijn
behaard en lijken daardoor
witachtig.
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Figuur 3.22
Graspollenkorrels zijn rond
tot licht eivormig en 0,02 tot
0,05 mm groot. Er is één
kiemopening met een min of
meer duidelijke annulus. Op
de kiempore zit altijd een
dekseltje. Op het oppervlak
vind je regelmatig verspreide,
kleine puntvormige tot ronde
uitsteekseltjes, ook op het
dekseltje. In droge vorm zijn
de pollen vaak ingeklapt met
een rimpelig oppervlak

Figuur 3.23
Maı̈s heeft – net als de
andere granen – relatief
grote en eivormige pollen-
korrels. Pollenkorrels van de
Maı̈s zijn tot wel 0,1 mm
groot.
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dat wil zeggen dat ze zijn verkregen met behulp van
gentechnologie. De behandeling van de klachten
gebeurt allereerst met antihistaminica in tablet-
vorm. Bij ernstigere klachten kunnen ook andere
therapieën worden gebruikt (par. 5.2.3 en 5.3).

Pollen en hooikoorts

Hoewel we nooit helemaal aan pollen uit de lucht
kunnen ontkomen, kunnen we wel proberen ze zo-
veel mogelijk te vermijden. Daarbij is het nodig te
weten voor welk pollen je gevoelig bent. Vaak is dat
gemakkelijk vast te stellen op basis van de periode
waarin de klachten optreden. Pollenkalenders kun-
nen dan een grote hulp zijn. Ook kun je de huisarts
om een huidprik- of bloedtest vragen.

Voorzorgsmaatregelen Wanneer je eenmaal weet
voor welk soort(en) pollen je gevoelig bent, kun je
gebruikmaken van bestaande pollenkalenders en de
pollenberichten op televisie en internet om voor-
zorgsmaatregelen te nemen.
Eenvoudige maatregelen zijn:

. Op zonnige, winderige dagen is er veel pollen in
de lucht. Blijf binnen en houd deuren en ramen,
ook die van de auto, gesloten.

. Houd het huis stofarm: zo voorkom je dat neer-
geslagen pollen weer kan opwervelen én je ver-
mindert de kans op huisstofallergieën.

. Vooral ’s middags zit er veel pollen in de lucht.
Plan buitenactiviteiten ’s ochtends en lucht het
huis vroeg in de ochtend.

. Bescherm je ogen: draag buiten een zonnebril,
wrijf niet in je ogen, maar gebruik een oog-
douche.

. Blijf uit de buurt van de planten met allergeen-
pollen. Vervang bijvoorbeeld berken door andere
bomen en houd de tuin vrij van Bijvoet. Maai het
gazon regelmatig, zodat het gras niet kan bloei-
en.

. In de stad zit minder pollen in de lucht, maar
sterk verontreinigde (stads)lucht kan de klachten
verergeren.

. Plan je vakantie naar zee of naar de bergen: daar
zijn de hoeveelheden pollen in de lucht laag. Bij
wintervakanties zijn er vaak minder problemen.

. Op sommige vakantiebestemmingen bloeien de
planten in andere seizoenen dan in Nederland of
België: raadpleeg een pollenkalender of een web-
site met informatie voor dat gebied.

. Vakantiegebieden met een andere klimaat kun-
nen andere soorten allergeenpollen hebben. Rond
de Middellandse Zee geven pollen van de Olijf
(Olea europea) en het Glaskruid (Parietaria officina-

lis) de meeste klachten.
. Neem je hooikoortsmedicijnen mee op vakantie.

Patiënten met heftige allergieën kunnen luchtfilters
in huis laten aanbrengen. Deze kunnen echter nooit
al het pollen uit de lucht halen en ze zijn minder
effectief naarmate er minder pollen in de lucht zit.
Ze zijn erg duur en vergen veel onderhoud. Ver-
vuilde filters – ook die in de auto! – kunnen op hun
beurt weer allergenen verspreiden van schimmels
die erin gaan groeien.

j3.1.2 Huisstof en mijten

Mijten behoren, net als veel schimmels, tot de op-
ruimdienst in de natuur. Ze leven van afval en zijn
dan ook overal te vinden. Mijten zijn in principe
nuttig, behalve wanneer ze binnenshuis bij mensen
of dieren allergieën teweegbrengen. Huisstofmijten
zijn naast gras- en boompollen de belangrijkste
veroorzakers van inhalatieallergie en veroorzaken,
net als pollen, rinitis en conjunctivitis. Ze zijn ech-
ter vooral bekend als de belangrijkste veroorzakers
van allergisch astma.

Wat zijn huisstofmijten?

Huisstofmijten zijn kleine (ca. 0,3 mm) diertjes die
met het blote oog niet te zien zijn. Ze behoren tot de
spinachtigen (Arachnida) waartoe – naast de huis-
stofmijten en uiteraard de echte spinnen – ook de
teken en de schorpioenen behoren. Kenmerkend
voor spinachtigen is dat ze acht poten hebben.

Tabel 3.6 De belangrijkste Grassen.

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Bloeitijd Voorkomen

Alopecurus pratensis L. Grote vossenstaart april-september algemeen in weilanden

Dactylus glomerata L. Gewone kropaar (fig. 3.24) mei-augustus weilanden, wegkanten

Festuca pratensis Hudson Beemdlangbloem juni-september algemeen in weilanden

Holcus lanatus Witbol (fig. 3.25) mei-juli vochtige weilanden, wegkanten

Lolium perenne L. Engels raaigras juni-augustus weilanden, wegkanten

Phleum pratense Timoteegras juli-augustus vochtige weilanden

Poa pratensis Veldbeemdgras mei-juni algemeen in weilanden

Zea mays L. Maı̈s juni-augustus algemeen, alleen aangeplant
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Huisstofmijten voeden zich met de huidschilfers
van mens (fig. 3.26 t/m 3.28) en dier. Een mens
produceert per dag algauw 1 tot 1,5 gram huidschil-
fers. Onder ideale omstandigheden kunnen daar
meer dan 1 miljoen huisstofmijten van leven. Op
deze huidschilfers groeien vaak schimmels, die de
huidschilfers weer gemakkelijker verteerbaar ma-
ken voor de huisstofmijt.
Huisstofmijten kunnen niet drinken en moeten

vocht opnemen, en afgeven, via hun huid. Dit be-
tekent dat ze voor hun overleving sterk afhankelijk
zijn van een vochtige omgeving. Een relatieve
vochtigheid tussen de 70 en 85% bij een tempera-
tuur van 258 C is optimaal. Het zal dan ook niet
verbazen dat huisstofmijten vooral goed gedijen in
matrassen: voedsel (huidschilfers) en vocht (zweet)
zijn vaak volop aanwezig. Mijten bewegen zich naar
de voor hen meest gunstige plekken: ’s nachts zitten
ze aan het oppervlak, overdag dieper in het matras.
Het aantal mijten in een bed is al gauw 100.000.
Wanneer de mijten zich prettig voelen, kan dat zelfs
oplopen tot 10 miljoen.
Ook in textiele vloerbedekkingen, gordijnen,

stoffen bekledingen en kinderspeelgoed kunnen
veel huisstofmijten voorkomen. In Nederlandse
huizen worden in de late zomer/begin van de herfst
de meeste huisstofmijten en de hoogste concentratie
aan huisstofmijtallergenen gevonden. In droge ge-

bieden (woestijnen, hooggebergten, poolgebieden)
worden nauwelijks of geen huisstofmijten aange-
troffen.

De levenscyclus van een huisstofmijt

Een volwassen huisstofmijt leeft één tot drie maan-
den. In deze periode legt de vrouwelijke mijt in de
laatste vijf weken van haar leven tussen de veertig
en tachtig eitjes, afhankelijk van de leefomstandig-
heden: vocht en temperatuur (fig. 3.29). De levens-
cyclus begint met een ei (fig. 3.30). Via opeenvol-
gende stadia van larve en nimf ontwikkelen deze
eitjes zich in ongeveer een maand tot een volwassen
huisstofmijt (fig. 3.31). Onder optimale omstandig-
heden kan één vrouwelijke huisstofmijt in theorie
binnen een jaar voor miljoenen nakomelingen zor-
gen.
In Nederland komen ten minste vier huisstof-

mijtsoorten voor (zie tabel 3.7 en fig. 3.32).
Deze huisstofmijten lijken vrij sterk op elkaar en

veel patiënten zullen dan ook klachten ontwikkelen
bij het inademen van de allergenen van al deze
soorten: er is een sterke allergene kruisreactiviteit.
De mate van allergene kruisreactiviteit kan sterk
verschillen tussen allergische patiënten. Er zijn ook
patiënten die allergisch zijn voor één specifieke
soort huisstofmijt en niet voor de andere soorten.

j3:26 j3:27
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volwassen mannetje

ei

volwassen vrouwtje

vervelling

1-2 vervellingen

larve
6 pootjes

verschillende nimfestadia
8 pootjes

levenscyclus mijt

j3:29

Figuur 3.26
Een groot deel van het huis-
stof bestaat uit menselijke
huidschilfers, meestal kleiner
dan 1 mm2. Deze vormen
een belangrijke voedingsbo-
dem voor mijten en schim-
mels in huis.

Figuur 3.27
Digitaal bewerkte scanning-
electronenmicroscopische
(SEM-)opname van een
huisstofmijt, van de zijkant
gezien. De mijt is sterk
opgezwollen en de huid lijkt
daarom glad. De natuurlijke
kleur van een mijt is door-
schijnend wit tot blauwach-
tig.

Figuur 3.28
Digitaal bewerkte SEM-
opname van een huisstof-
mijt. Mijten hebben krachti-
ge monddelen om hun
voedsel (vaak huidschilfers) te
kunnen eten.

Figuur 3.29
Levenscyclus van de mijten.
Uit het ei ontwikkeld zich een
larve met zes poten. De larve
vervelt en ontwikkelt zich tot
een nimf met acht poten. Na
een aantal vervellingen (bij
de meeste mijten twee tot
drie) ontstaan er volwassen
mannetjes en vrouwtjes.
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Naast huisstofmijten is er nog een andere groep
mijten die allergische klachten kan veroorzaken: de
voorraadmijten (zie tabel 3.8 en fig. 3.33). Zoals de
naam al zegt, worden deze mijten vooral in opge-
slagen voedsel of hooi gevonden. Overigens kan ook
de huisstofmijt op voedsel voorkomen (fig. 3.34 en
3.35).
Voorraadmijten worden echter ook regelmatig in

het huisstof aangetroffen. Hetzelfde geldt voor de
in tropische en subtropische gebieden levende
voorraadmijt Blomia tropicalis. Net als tussen huis-
stofmijten onderling is ook tussen voorraadmijten
en huisstofmijten allergene kruisreactiviteit gevon-
den.

Huisstofmijtallergenen

Uit huisstofmijten zijn al meer dan 23 verschillende
allergenen geı̈dentificeerd. Net als bij pollen krij-
gen allergenen een naam die afgeleid is van de
soortnaam van de allergeendrager. Het eerste aller-
geen van de huisstofmijt D. pteronyssinus dat ge-
identificeerd werd, noemde men Der p 1, het tweede
allergeen Der p 2 enzovoort.
In 2008 werd een nieuw belangrijk allergeen, het

Der p 21, ontdekt, dat geassocieerd wordt met het
optreden van astma. Van de eigenschappen van het
Der p 21 is nog erg weinig bekend. Der p 21 komt
hoofdzakelijk en in een hoge concentratie voor in de
uitwerpselen van de huisstofmijt (fig. 3.35) en is
voor veel patiënten met een huisstofallergie een erg
belangrijk allergeen.
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Figuur 3.30
Eieren van de Meelmijt.

Figuur 3.31
Volwassen exemplaren van
de Meelmijt.

j3:32

Figuur 3.32
Digitaal bewerkte SEM-
opname van een huisstof-
mijt, van boven gezien. De
huid laat fijne rimpels zien.

Tabel 3.7 In Nederland en België
voorkomende huisstofmijten.

Wetenschappelijke

naam

Nederlandse naam

Dermatophagoı̈des

pteronyssinus

Huisstofmijt (Europese

huisstofmijt)

Dermatophagoı̈des fa-

rinae

Huisstofmijt (Amerikaanse

huisstofmijt)

Dermatophagoı̈des mi-

croceras

Huisstofmijt

Euroglyphus maynei Euroglyphus maynei

j3:33

Figuur 3.33
In Nederland en België voor-
komende voorraadmijten.
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j3:35

Figuur 3.34
Digitaal bewerkte SEM-
opname van een etende
huisstofmijt, schuin van
voren gezien. Achteraan is
een uitwerpsel (geelbruin) te
zien.

Figuur 3.35
Mijten produceren ongeveer
20 uitwerpselen per dag. De
natuurlijke kleur is donkergrijs
tot bruin-zwart. De uitwerp-
selen bevatten een aantal
belangrijke allergenen die
astma kunnen veroorzaken
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De allergenen in de uitwerpselen, zoals het Der p 1,
zijn vaak eiwitsplitsende enzymen of proteases, die
een rol spelen in het spijsverteringskanaal van de
mijt (fig. 3.36). Bovendien lijken allergenen met
enzymatische eigenschappen vaker allergische
klachten te veroorzaken dan andere allergenen,
doordat ze gemakkelijker de epitheellaag van de
luchtwegen kunnen binnendringen. Een ander be-
langrijk huisstofmijtallergeen, het Der p 2, komt
voornamelijk in het lichaam van de mijt voor. Het
Der p 2 is waarschijnlijk een lipidebindend eiwit.
Het Der p 21 komt ook voor in de uitwerpselen,
maar de oorspronkelijke biologische functie is nog
onbekend.
Huisstofmijtallergenen zitten aan stofdeeltjes

gebonden die opdwarrelen en zo in de lucht te-
rechtkomen en vervolgens worden ingeademd. Dit
gebeurt bijvoorbeeld bij het omdraaien in bed, het
open- en dichtdoen van gordijnen of als je gaat zit-
ten op een stoel of bank met een stoffen bekleding.
Er zijn verschillende mogelijkheden om een

huisstofmijtallergie vast te stellen. Naast de serum-
IgE-metingen voor het vaststellen van een allergi-
sche sensibilisatie en de huidtesten kan er ook een
provocatietest worden uitgevoerd in bijvoorbeeld de

neus of de longen. Daarbij wordt gekeken of het
gecontroleerd aanbrengen van allergische stoffen in
de neus of in de luchtwegen een allergische reactie
opwekt. Tot op heden worden deze testen meestal
uitgevoerd met ruwe extracten van huisstofmijten.
Vroeger werd alleen maar met extracten van huis-
stof getest. Voor het maken van de mijtextracten
worden de huisstofmijten eerst gekweekt op een
voedingsbodem waarin onder andere menselijke
huidschilfers aanwezig zijn. Na verloop van tijd
wordt hiervan een waterig extract gemaakt. Naast
huisstofmijtallergenen zitten er ook andere pro-
ducten in deze ruwe extracten, afhankelijk van de
gebruikte kweekmethode. Het is moeilijk om de
kwaliteit van de ruwe extracten te standaardiseren:
elk afzonderlijk extract hoeft niet zonder meer de-
zelfde allergenen in een vergelijkbare concentratie
te hebben.

Huisstofmijten: sensibilisatie en symptomen

Huisstofmijten zijn met het pollen de belangrijkste
oorzaak van inhalatieallergie. Astmatische kinderen
zijn vaak gesensibiliseerd voor huisstofmijten: ze
hebben IgE-antistoffen tegen huisstofmijtallerge-
nen in hun bloed. Huisstofmijtallergische patiënten
kunnen verschillende klachten krijgen, zoals astma
en rinitis. De verschillende klachten kunnen tege-
lijkertijd optreden: meer dan 80% van de astmapa-
tiënten heeft ook last van rinitis, en ook eczeem kan
bij huidcontact duidelijk verergeren. Kinderen die
op jonge leeftijd gesensibiliseerd waren voor huis-
stofmijten hebben later een verhoogde kans op ast-
ma. Daarnaast is aangetoond dat een verhoogde
blootstelling aan huisstofmijtallergenen de astma-
klachten kan verergeren.
Regelmatig wordt niet alleen de patiënt gedia-

gnosticeerd, maar wordt ook het huis van de patiënt
onderzocht op de sterkte van de blootstelling aan
huisstofmijten en hun allergenen. Vroeger kon dit
alleen door identificatie en telling van de mijten in
stofmonsters. Dit vergt echter een grote kennis van
de morfologie van huisstofmijten. Tegenwoordig
zijn er verschillende gevoelige immunochemische
methoden beschikbaar waarmee de hoeveelheid van
de verschillende huisstofmijtallergenen in extracten
van huis- of matrasstof in het laboratorium nauw-
keurig gemeten kan worden.
Bekend is dat huisstofmijtallergische astmapa-

tiënten die enige tijd in het hooggebergte door-
brengen, vaak merken dat hun klachten sterk afne-
men. Deze bevindingen waren halverwege de vorige
eeuw aanleiding tot het zoeken naar sanerings-
maatregelen voor woon- en slaapkamers die ertoe
zouden leiden dat de blootstelling aan huisstof-
mijtallergenen (sterk) vermindert.

Verminderen of voorkómen van blootstelling aan
huisstofmijtallergenen De saneringsmaatregelen die
worden aangeraden om de blootstelling aan huis-
stofmijten en huisstofmijtallergenen te voorkomen
of sterk te verminderen, richten zich op twee ge-
voelige punten: de beschikbaarheid aan vocht en

Tabel 3.8 In Nederland en België
voorkomende voorraadmijten.

Wetenschappelijke

naam

Nederlandse naam

Acarus siro Meelmijt

Lepidoglyphus destructor Hooimijt

Tyrophagus putrescentiae Kopramijt

Glycyphagus domesticus Krijnluis

NB. dit is een mijt,

geen luis!

mondholte

slokdarm

middendarm

einddarm

anus

blindzakken

buis van
Malpighi

hersenen

j3:36

Figuur 3.36
De uitwerpselen bevatten
enzymen uit het verterings-
kanaal. Het verteringskanaal
is zeer uitgebreid en bestaat
uit de mondholte, slokdarm,
middendarm met blindzak-
ken en de einddarm. Mijten
zijn voor de vertering afhan-
kelijk van schimmels in de
darm. De buizen van Mal-
pighi hebben een nierfunctie
en monden uit in de darm.
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voeding. Om te werken moet een saneringsmaatre-
gel aan de volgende voorwaarden voldoen:
. de maatregel moet klinisch resultaat opleveren;
. de maatregel moet eenvoudig toepasbaar zijn;
. de patiënt wil eraan meewerken;
. er moet een acceptabele kosten-batenverhouding
zijn.

Doorslaggevend is de klinische relevantie, dat wil
zeggen dat de patiënten baat hebben bij de toege-
paste maatregel en/of dat er objectieve verbeterin-
gen worden gemeten, zoals een verbetering van
longfunctie of afname van bronchiale hyperreacti-
viteit. De saneringsmaatregel hoort niet alleen de
allergeenblootstelling te verminderen, maar moet
ook voor de patiënt merkbaar zijn.
Een andere voorwaarde is dat de maatregel een-

voudig toepasbaar is. Wanneer het hele huis veran-
derd moet worden, kan dat op grote weerstand
stuiten bij de patiënt, zijn familieleden en/of overi-
ge bewoners. Ten slotte zullen ook de kosten accep-
tabel (betaalbaar) moeten zijn.
De vraag welke maatregel het meest geschikt is

voor een individuele patiënt, is minder gemakkelijk
te beantwoorden. Dit hangt onder andere af van de
woonomgeving (ligging) en bouwkenmerken van
het huis. Een overzicht van de meest gebruikte sa-
neringsmaatregelen staat in kader 3.2.

Kader 3.2 Saneringsmaatregelen

De meest voorkomende saneringsmaatregelen
bij patiënten met een allergie voor huisstofmijt
zijn:
. gebruik van allergeenwerende matras- en
kussenhoezen;

. beddengoed wekelijks wassen op ten minste
608 C.

. gladde (harde) vloerbedekking in woon- en
slaapkamer;

. beperking van stoffen bekleding op stoelen en
banken;

. beperking van stoffen gordijnen;

. goed ventileren van woon- en slaapkamer (om
vocht te verdrijven);

. eerst invriezen en vervolgens wassen van stof-
fen speelgoed;

. gebruik van stofzuigers met goede stofzakken
en ingebouwde ‘high efficiency particulate
airtype’ (HEP-)filters.

. behandelen van stoffen oppervlakken (matras,
vloerbedekking) met huisstofmijtdodende
middelen (acariciden).

Naar aanleiding van de zeer positieve resultaten van
een onderzoek uit 1992 onder astmatische kinderen
waren de verwachtingen over het gebruik van aller-
geenwerende matrashoezen hooggespannen. Helaas
konden de gunstige resultaten met deze matras-
hoezen in latere studies niet worden bevestigd.
Momenteel heerst dan ook de opvatting dat een
enkelvoudige saneringsmaatregel niet zinvol is,

omdat daarmee de blootstelling aan allergenen niet
voldoende vermindert. Met allergeenwerende hoe-
zen bijvoorbeeld wordt wel het bed aangepakt, maar
niet de allergeenblootstelling vanuit textiele vloer-
bedekkingen en stoffen kussens of blootstelling aan
andere allergeenbronnen – denk aan huisdieren –
waarvoor iemand allergisch kan zijn. De negatieve
resultaten met de allergeenwerende hoezen hebben
ertoe geleid dat de vergoeding ervan door de ziek-
tekostenverzekeraars gestaakt is. Van andere gead-
viseerde maatregelen is soms zelfs niet bekend of de
allergeenblootstelling wel sterk afneemt.
Aan de andere kant zijn er aanwijzingen dat een

pakket aan saneringsmaatregelen wél succesvol is,
maar er is meer onderzoek nodig om dit te bevesti-
gen. Ook behoort duidelijk te worden waaruit zo’n
pakket aan maatregelen precies zou moeten be-
staan. Het probleem van een dergelijke studie is
echter dat het moeilijk of zelfs onmogelijk is om
hierbij placebobehandelingen (nepmaatregelen) toe
te passen waarmee objectieve resultaten kunnen
worden verkregen. Bovendien zal een aangepast sa-
neringspakket per individueel geval verschillen.
Huisstofmijtdodende middelen (acariciden) wer-

ken goed in het laboratorium, maar zijn minder of
zelfs helemaal niet succesvol in woon- en slaapka-
mers. Deze middelen doden vaak wel veel huisstof-
mijten, maar meestal niet allemaal. Bovendien blij-
ven de allergenen van de dode huisstofmijten nog
steeds aanwezig, waardoor je ze blijft inademen en
ze klachten kunnen blijven veroorzaken. Ook bleek
uit onderzoek dat veel ouders een dergelijke che-
mische behandeling van textiele vloerbedekking of
matrassen bezwaarlijk vinden vanwege angst voor
nadelige gezondheidseffecten op hun kinderen.
Beperking van vocht in huizen kan een belang-

rijke maatregel zijn om de toename van huisstof-
mijten te remmen of hun aantal te laten afnemen.
In een land als Zweden, met droge en koude win-
ters, is het mogelijk om door ventilatie de lucht-
vochtigheid binnenshuis gedurende een aantal
maanden onder de 50% te houden, waardoor veel
huisstofmijten sterven. In Nederland is dat vanwe-
ge het vochtige zeeklimaat echter veel moeilijker en
vaak zelfs onmogelijk te realiseren. Daarnaast kun-
nen bouwkundige gebreken sterk bijdragen aan een
te hoge luchtvochtigheid in woon- en slaapkamer.

j3.1.3 Dieren

Na pollen en huisstofmijten zijn dieren de belang-
rijkste veroorzakers van allergische klachten (zie
tabel 3.1). Het aantal soorten dieren met hun ver-
schillende allergenen is erg groot en de klachten
variëren van rinitis en conjunctivitis tot allergisch
astma en zelfs een anafylactische shock (par. 4.5).
Dieren zijn alomtegenwoordig. Massaal halen we

honden, katten, knaagdieren en allerlei andere die-
ren in huis. Andere dieren worden beroepshalve
gebruikt als proefdier. Een derde categorie is de
groep dieren waarmee we min of meer onvrijwillig
geconfronteerd worden, zoals insecten. Ondanks
het feit dat we zo frequent met dieren in contact
komen, weten we betrekkelijk weinig van allergie
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voor dieren af. Slechts van een beperkt aantal dieren
is bekend welke eiwitten de allergie teweegbrengen
en waar deze eiwitten bij het dier voorkomen.

Huis- en hobbydieren

In Nederland worden veel dieren als huisdier of
hobbydier gehouden. Het aantal katten en honden
in de Nederlandse huishoudens bedraagt respectie-
velijk 3,3 en 1,8 miljoen (fig. 3.37 en 3.38). In 25% van
de Nederlandse huishoudens is ten minste één kat
aanwezig; bij honden is dit bij 20% van de huis-
houdens het geval.
Ook het konijn (ca. 1 miljoen) en paard (ca.

400.000) zijn zeer populair. Van knaagdieren zoals
de rat, muis en de cavia (fig. 3.39) worden er naar
schatting 800.000 als gezelschapsdier gehouden,
van zang- en siervogels 3,4 miljoen, van postduiven
1,15 miljoen, van reptielen en amfibieën 250.000,
van aquariumvissen 8,2 miljoen en van vijvervissen
10,8 miljoen. Er zijn, behalve voor bijenvolken (ka-
der 3.7), geen cijfers bekend over het aantal gehou-
den ongewervelden.

Hond en kat De Hond (Canis domesticus) en de Kat
(Felix domesticus) zijn de belangrijkste huisdieren die
allergische klachten oproepen. Uit populatiestudies
is gebleken dat 2,8 tot 4,1% van de kinderen tussen
de 4 en 12 jaar een positieve test voor hond heeft. Dit
wil uiteraard nog niet zeggen dat de hond ook
klachten veroorzaakt, maar het is wel een indicatie
voor de verwachting van allergieën voor honden. Bij
adolescenten ligt dat cijfer nog hoger: van de man-
nen heeft tussen de 7 en 19% een sensibilisatie voor
hond, van de vrouwen tussen de 3 en 10%. Bij katten
liggen de cijfers nog hoger: bij de 4- tot 12-jarigen is
tussen de 3,1 en 9,8% gesensibiliseerd, bij de man-
nelijke adolescenten tussen de 18 en 36%, terwijl van
de vrouwelijke pubers tussen de 11 en 28% gesensi-
biliseerd is. Wordt gekeken naar de totale bevol-
king, dan is tussen de 3,8 en 12,7% gesensibiliseerd.
De allergenen van de hond zitten vooral in huid-

schilfers, haar en speeksel. Kattenharen zijn onge-
veer 0,02 mm dik, die van de hond ongeveer 0,03
mm. De grootte is echter zeer variabel. Aan honden-
en kattenharen is vaak duidelijk slijtage van de ha-
ren te zien (fig. 3.41a en b). Het gevolg daarvan is dat
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Figuur 3.37 en 3.38
Het meest gehouden huis-
dier, de Kat, is ook de
belangrijkste veroorzaker van
dierallergieën. De Hond is
het op één na belangrijkste
huisdier.

j3:39 j3:40

Figuur 3.39
Rat. Ook knaagdieren als
ratten en muizen worden
veel gehouden. Ze zijn ook
van belang voor het testen
van geneesmiddelen.

Figuur 3.40
Eenden zijn niet alleen huis-
dieren. De Eend komt ook in
het wild overal voor.

j3:41a j3:41b

Figuur 3.41
a Digitaal bewerkte SEM-
opname van een punt van
een haar van een kat.
b Digitaal bewerkte SEM-
opname van een punt van
een haar van een hond.
De haren hebben hun
natuurlijke kleur.
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er naast de haren zelf ook zeer kleine haarstofdeel-
tjes in huis voorkomen. Er zijn geen rasspecifieke
allergenen; wel maakt het ene ras er meer aan dan
het andere.
Net als bij pollen en mijten krijgen de allergenen

een naam die bestaat uit de eerste drie letters van
het geslacht van het dier, gevolgd door de eerste
letter van de soortnaam met, op volgorde van iden-
tificatie, een nummer. Het belangrijkste allergeen
bij katten is het Fel d 1. Dit is te vinden op het
huidoppervlak, in de vacht, het speeksel, traanklie-
ren, talgklieren van de huid en de aarsklieren. Dit
allergeen komt niet alleen voor bij gedomesticeerde
katten, ook bij de grotere katachtigen als de poema,
leeuw en jaguar wordt het aangetroffen. Ofschoon
soms anders wordt beweerd, zijn er geen allergie-
vrije katten of honden; wel zijn er rassen met meer
of minder van sommige allergenen.
Overigens zijn het niet alleen honden en katten

die problemen kunnen geven. Ook hun vlooien
kunnen incidenteel allergieklachten uitlokken.

Knaagdieren Knaagdieren zijn erg populair als
huisdier. Zaten voorheen vooral de Hamster en Ca-
via in een kooi in de woonkamer of slaapkamer, nu
hebben ook de Rat (Rattus norvegicus), Muis (Mus

musculus), Gerbil, Ren- of Woestijnmuizen (het ge-
slacht Meriones) en Chinchilla (Chinchilla lanigera)
duidelijk hun plek in het Nederlandse gezinsleven
verworven.

Kader 3.3 Yvette Brom, biotechnicus

Ik houd erg veel van dieren. Vanaf 1995 tot eind
1999 heb ik met veel plezier gewerkt als dierver-
zorger op het Centraal Dieren Lab. van het UMC
St Radboud in Nijmegen. In 1997 ben ik in mijn
duim gebeten door een rat: pleister erop en ver-
dergegaan. De duim werd wat dik, maar dat ver-
dween gelukkig snel. In november 1998 werd ik
door een muis gebeten. Na vijf minuten werd de
duim dik en kreeg ik niesbuien. Even later begon
mijn gezicht op te zwellen, werden mijn ogen dik
en werd ik kortademig. Omstanders brachten mij
naar de bedrijfsarts die me onmiddellijk naar de
eerste hulp verwees. Daar ben ik direct aan het
infuus gelegd. Gelukkig kwam alles snel goed, het
was bijna een shock geworden. Ik bleek allergisch
te zijn voor speeksel van vooral knaagdieren,
maar met dieren mag ik helemaal niet meer

werken. Achteraf realiseerde ik me dat ik vroeger
last had van eczeem, ook heb ik een enkele keer
een astma-aanval gehad. Dit soort kwalen komt
veel voor in mijn familie. Ik werk nu als secreta-
resse bij de Instrumentele Dienst.

Door proefdieronderzoek (zie kader 3.3) is bekend
dat knaagdieren, met name ratten en muizen (zie
verderop), luchtwegklachten kunnen uitlokken. Bij
proefdiermedewerkers in Japan werd vastgesteld
dat 26% van hen klachten kreeg bij blootstelling aan
hamsters en 31% bij cavia’s. Het is dan ook niet ver-
wonderlijk dat kinderen die contact hebben met
deze dieren ook allergische klachten ontwikkelen.
Zo werd tijdens onderzoek bij 29% van de atopische
kinderen een sensibilisatie voor cavia vastgesteld,
waarbij 21% (van het totaal) ook daadwerkelijk
klachten kreeg bij contact met een cavia. In een
ander onderzoek testte 20 tot 30% van de astmapa-
tiënten positief voor hamster. De allergenen die
verantwoordelijk zijn voor de klachten bij de Ham-
ster (bijna altijd de Syrische goudhamster, Mesocri-

cetus auratus) zijn (nog) niet bekend. Bij de Cavia
(Cavia porcellus) ofwel het Guinees biggetje (fig. 3.42)
gaat het voor zover nu bekend om drie allergenen:
Cav p 1, Cav p 2 en serumalbumine. Cav p 1 en p 2
zijn te vinden in urine, speeksel en de vacht. Aller-
gieën voor Gerbils en Chinchilla’s zijn slechts bij
een klein aantal patiënten beschreven, maar de al-
lergenen zijn voor geen van beide gekarakteriseerd.
Het Konijn (Oryctolagus cuniculus) is een ander ge-

liefd huisdier (fig. 3.43). De allergenen van konijnen
zitten in speeksel, vacht, urine en huidschilfers. Al-
lergieklachten zijn ook weer bekend vanuit onder-
zoek bij proefdierwerkers: 20% zegt klachten te
krijgen bij expositie aan konijnen. In recent Ita-
liaans onderzoek lag de sensibilisatiegraad voor ko-
nijn bij patiënten rond de 2,5%.

Fretten, reptielen en vissen Dieren waar relatief wei-
nig over bekend is als het gaat om allergieklachten,
zijn fretten (Mustela putorius furo), reptielen (Reptilia)

Tabel 3.9 Voorkomen van katallergie in
een random steekproef onder
de Nederlandse bevolking.

Leeftijdscategorie

in jaren

Voorkomen (%)

mannen vrouwen

20-29 0,9 1,0

30-39 0,4 1,6

40-49 1,1 1,5

50-59 0,8 1,5

60-70 0,0 0,4

Totaal 0,6 1,2
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en vissen (Pisces). Voor fretten is incidenteel een al-
lergie beschreven; hetzelfde geldt voor reptielen.
Een allergie voor vis kennen we vooral uit de voed-
selallergische hoek; allergie voor vissen die in een
aquarium worden gehouden is geen bekend pro-
bleem. Wel is beschreven dat mensen die werkzaam
zijn in de visverwerkende industrie, ademhalings-
klachten klachten kunnen krijgen van vis of van de
parasieten die zich in vissen ophouden.

Vogels De IgE-gemedieerde type-I-allergie voor vo-
gels is erg zeldzaam. Veel vaker komt de via IgG-
immuuncomplexengemedieerde type-III-allergie
voor, onder andere voor papegaaien (de geslachten
Amazona, Ara, Cacatua, Psittacus en Nymphicus) en
duiven (Columba livia). Een type-I-allergie is echter
wel mogelijk: voor papegaaien van het geslacht
Amazona zijn in de literatuur twee gevallen be-
schreven, terwijl bij een groep houders van de
Grasparkiet (Melopsittacus undulatus) 38% gesensibi-
liseerd bleek; 25% kreeg ook daadwerkelijk klachten
bij contact met deze vogels. Het allergeen van deze
vogels zit voornamelijk in de veren en serumeiwit-
ten (fig. 3.44). Veren van vogels kunnen door slijtage
fijnstof afgeven. Ook vangen veren veel ander stof
op dat zo in huis kan terechtkomen. Een ander
probleem dat zich bij duiven kan voordoen, is de
teek die ze bij zich kunnen dragen. Deze teek kan

ook mensen bijten en daarbij zelfs een anafylacti-
sche reactie (par. 4.5) veroorzaken.

Paard Per jaar stappen mensen in Nederland zo’n 17
miljoen keer op een paard (Equus caballus). Daarmee
worden zowel ruiters als mensen die de paarden
verzorgen blootgesteld aan paardallergenen. Hier-
bij kunnen respiratoire klachten ontstaan, varië-
rend van milde rinitis tot een heftige astma-aanval.
Volgens onderzoek is 2,9% van de algemene bevol-
king gesensibiliseerd. Bij adolescenten ligt dit aan-
tal fors hoger, namelijk op 23% van de mannelijke
en 18% van de vrouwelijke adolescenten.
De belangrijkste allergenen zijn Equ c 1-5. Het

allergeen is niet rasspecifiek, maar de hoeveelheid
verschilt wel per ras. Overigens is het niet zo dat je
alleen door direct contact klachten kunt krijgen van
allergenen van paarden of andere dieren. Dieraller-
geen van haren, huidschilfers en zelfs urine kan
worden meegedragen in de kleding van de eigenaar
van een kat of een hond, maar kan ook in de zittin-
gen van stoelen in het openbaar vervoer of openbare
ruimtes zitten. Bij gevoelige mensen kan ook deze
vorm van blootstelling klachten uitlokken.

Beroepsmatig gehouden dieren

Dagelijks – of in elk geval regelmatig – komen veel
mensen beroepsmatig in contact met dieren. Dat
kan variëren van knaagdieren in proefdiercentra tot
koeien (Bos taurus; fig. 4.45) op de boerderij. Neder-
land telt 3,76 miljoen stuks rundvee, bijna 400.000
paarden en pony’s, 1,37 miljoen schapen (Ovis aries),
320.000 geiten (Caprahircus), 11,66 miljoen varkens
(Sus scrofa), 92,76 miljoen kippen, bijna 1 miljoen
konijnen en 820.000 pelsdieren, waaronder de
Amerikaanse nerts of mink (Neovison vison).
In 2006 werden 580.000 dieren als proefdier ge-

bruikt; daarvan werden 20.000 dieren later herge-
bruikt. Dit aantal bestond voor 46,6% uit muizen,
voor 22,8% uit ratten en kippen (Gallus gallus dome-

sticus) waren goed voor 18,0%. Ook voor deze dieren
kun je na verloop van tijd een allergie opbouwen.
Bij de boerderijdieren weten we dat houders van
kippen (fig. 3.46) gesensibiliseerd kunnen raken
voor serum, uitwerpselen en de veren. Bij eenden –
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Figuur 3.42
Cavia’s (het Guinees biggetje)
zijn vooral zeer geliefd bij
kleine kinderen.

Figuur 3.43
Het Konijn.

j3:44

Figuur 3.44
SEM-opname van een veer
van een duif. Aan de linker-
zijde is de schacht met baard
te zien. Ook de fijne haakjes
waarmee de baard stevigheid
krijgt zijn goed te zien. Veel
haakjes breken door slijtage
af. Aan de rechterzijde is stof,
vooral bacteriën en gisten, te
zien dat zich aan de veer
gehecht heeft.
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de wilde eend (Anas platyrhynchos) en ganzen (het
geslacht Anser) – is dit overigens zeldzaam. Donzen
dekbedden worden gemaakt met het dons van de
Eidereend (Somateria mollissima) en dat van ganzen.
Van geiten is beschreven dat zij ademhalingsklach-
ten kunnen veroorzaken; van schapen is daarente-
gen alleen contactallergisch eczeem beschreven.
Varkens lokken merkwaardig genoeg wel long-

klachten uit, maar een sensibilisatie voor varkens-
urine, albumine of serum komt verrassend weinig
voor. In een onderzoek bij 200 Nederlandse var-
kenshouders werd bij ‘slechts’ twaalf deelnemers
een positieve test gevonden. Mogelijk zorgen de
bacteriële componenten in de stallen voor de lucht-
wegklachten. Een allergie voor koeien is in Finland
de meest voorkomende dierallergie, waarbij haren,
huidschilfers en serumeiwitten voor sensibilisatie
zorgen. Een andere sector waar regelmatig mensen
met ademhalings klachten worden aangetroffen,
zijn de bontverwerkende industrie en de fokkerijen.
De belangrijkste veroorzakers zijn hier de vossen
(Vulpes vulpes) en de nertsen.
Bij mensen die met proefdieren werken zijn al-

lergieën voor muizen en ratten een veelvoorkomend
probleem. In een Nederlandse studie werd bij 19%
van de proefdierwerkers een allergie voor ratten en
bij 10% voor muizen vastgesteld. De belangrijkste
bron van allergenen bij deze knaagdieren was hier
de urine. De verschillende allergenen komen echter
ook voor in haren, huid en speeksel.
Ook in de kassen waar groente, fruit en bloemen

worden gekweekt, kun je merkwaardig genoeg een
allergie voor insecten opdoen. Voor het bestuiven
wordt veel gebruikgemaakt van bijen en hommels,
goedaardige insecten die slechts zelden steken. In
de kas is de kans op een steek echter groter vanwege
het intensievere contact met de mens.

Overige diersoorten

Naast de dieren die we vrijwillig houden, komen we
ook in aanraking met dieren die we niet spontaan
opzoeken, zoals mijten en insecten. Ook voor deze
dieren kan een allergie ontstaan.
De huisstofmijt is het meest voorkomende, niet-

vrijwillig gehouden dier. We komen er dagelijks
mee in contact. Zie par. 3.12. voor een uitvoerige

beschrijving. Een ander dier waarmee we niet graag
te maken krijgen is de Kakkerlak, onder te verdelen
in de Amerikaanse kakkerlak (Periplaneta americana)
en de Duitse kakkerlak (Blattella germanica). In Ne-
derland komt allergie voor kakkerlakken gelukkig
niet veel voor. In de VS is dat anders: in de binnen-
steden komen zo veel kakkerlakken voor dat astma
als gevolg van een kakkerlakallergie een belangrijke
reden is voor bezoek aan de Spoed Eisende Hulp
(SEH). Recent onderzoek laat zien dat binnen Eu-
ropa de sensibilisatiegraad 5 tot 25% is. Overigens
bestaat er kruisreactiviteit tussen kakkerlak en
huisstofmijt. Een positieve huidtest op kakkerlak
kan dus het gevolg zijn van een – eerdere – sensi-
bilisatie voor huisstofmijten.
Vlinders (Lepidoptera), maar meer nog hun voorlo-

perstadium de rupsen, kunnen eveneens diverse
klachten uitlokken. Bekend is de huidirritatie door
rupsenharen zoals bij de eikenprocessierups (Thau-
metopoea processionea). Slechts in een enkel geval kan
ook daadwerkelijk een anafylactische shock ont-
staan.
Meer beroepsgebonden zijn de allergieën voor de

Meeltor, Rijstmeelkever, Piepschuimkever en an-
dere insecten. De Meeltor (Tenebrio molitor) wordt,
zoals de naam al aangeeft, vooral aangetroffen in de
graanverwerkende industrie, maar ook mensen in
de visaasindustrie en gebruikers van aas gemaakt
van onder andere meeltorren kunnen eraan bloot-
gesteld worden. Rijstmeelkevers (Tribolium confu-

sum) worden onder andere aangetroffen in macaro-
ni, meel en kruiden. De Piepschuimkever (Alphito-
bius diaperinus) kan in diervoer zitten.
Andere insecten die allergische klachten kunnen

oproepen, zijn vliegen zoals de Champignonvlieg
(Megaselia halterata), die astma kan opwekken bij
werkers in een champignonkwekerij. Ook intensief
contact met spinnen (Arachnoideae) kan leiden tot
allergische klachten. Dieren die tot diervoeder wor-
den verwerkt kunnen tijdens het productieproces
klachten veroorzaken bij de medewerkers. Hierbij
dien je te denken aan de larven van pluimmuggen
(het geslacht Chaoborus) en wintermuggen (Trichocera
relegationis) in visvoer, en huiskrekels (Acheta dome-

sticus), die als voer dienen voor reptielen, amfibieën
en spinnen.
Meer tot de curiosa behoren drie patiënten met
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Figuur 3.45
De Koe is het meest gehou-
den dier in de veehouderij.

Figuur 3.46
De Kip.
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galbulten (urticaria) bij contact met egels (Erinaceus
europaeus) en een ivoorwerker met astma.

Vermindering of voorkómen van blootstelling aan
dierallergenen

Bij de behandeling van allergie komen altijd de
volgende drie vragen aan de orde:
1 Is medicatie nodig om de klachten te bestrijden,
en zo ja, welke?

2 Is immuuntherapie een optie?
3 Is het mogelijk het allergeen te vermijden?

De eerste twee opties – medicatie en immuunthera-
pie – worden elders besproken (par. 5.2.3 en 5.3). De
derde vraag – is het mogelijk om het allergeen te
vermijden? – lijkt logisch en eenvoudig, maar blijkt
in de dagelijkse werkelijkheid erg lastig om te be-
antwoorden.

Huis- en hobbydieren Bij huisdieren is er eigenlijk
maar één goede oplossing: uit huis plaatsen. Soms
kan het betreffende dier, bijvoorbeeld een konijn,
buiten gehuisvest worden, maar vaak zal er een an-
der thuis gezocht moeten worden. Als tussenoplos-
sing kun je ervoor kiezen het dier te houden, maar
geen nieuwe aan te schaffen als het overlijdt. Deze
oplossing is niet ideaal: chronische blootstelling
onderhoudt de klachten en vergroot dus de kans op
het ontwikkelen van astma.
Allergie voor een dier dat niet in het eigen huis

aanwezig is komt ook voor. De kans op huisdieren
bij familie of vrienden is vrij groot. De patiënt kan er
dan voor kiezen om niet meer bij hen op bezoek te
gaan. De familieleden of vrienden thuis te ontvangen
is niet altijd een afdoende oplossing: katallergeen
bijvoorbeeld nestelt zich heel gemakkelijk in kleding
en kan op die manier getransporteerd worden.
Dierallergenen zijn ook aangetoond in openbare

ruimtes: in monsters van stoelen van het openbaar
vervoer en in openbare gebouwen, inclusief zieken-
huizen, zijn kat- en hondallergenen aangetoond.
Kakkerlakallergeen is in stofmonsters van onder
andere scholen terug te vinden. Dus ook als je zelf
geen dieren hebt en niet op bezoek gaat bij mensen
met dieren, kun je in contact komen met dieraller-
genen!

Beroepsgebonden expositie Blootstelling aan dieral-
lergenen bij de uitoefening van en beroep komt on-
der andere voor bij proefdierwerkers, in de agrari-
sche sector en in kassen (o.a. tomaten, paprika,
bloemen). Soms is het mogelijk om expositie te
vermijden. Als je één keer per dag dieren moet voe-
deren maar de rest van de dag andere bezigheden
hebt, kan iemand anders dat doen. Bij knaagdieren,
zoals ratten en muizen, kan de werkomgeving wor-
den aangepast door het verhogen van de ventilatie,
gebruik van absorberend materiaal in de kooien,
niet-stuivende bodembedekking en luchtafzuiging
van de kooien. Daarnaast is het mogelijk het
schoonmaken van dit soort kooien te automatise-
ren. Ook het houden van minder dieren per m3 ver-
laagt de allergeenexpositie. Dit kan vooral in een
omgeving waar professioneel dieren worden ge-
houden, zoals in een proefdierenlaboratorium.
Soms is expositie op het werk onvermijdelijk: als je
in een kas werkt en er wordt gebruik gemaakt van
bijen of hommels, is er een kans dat je gestoken
wordt. Ook ongedierte dat in de kas verblijft en
allergische klachten kan uitlokken, zoals roofmijten
of tripsen, is niet te vermijden. Als voorkómen van
expositie op het werk echt niet mogelijk is, kan het
zijn dat er een andere baan, binnen of buiten het
bedrijf, gezocht moet worden.

j3.1.4 Schimmels

Schimmels komen overal in de natuur voor. Ze bre-
ken allerlei organisch afval af, zoals dode planten en
bomen en afgevallen bladeren. Schimmels zijn
daardoor een onmisbare schakel in de kringloop van
de natuur. In onze dagelijkse omgeving komen we
ze tegen als groenige schimmelgroei op oud brood –
meestal de penseelschimmel (Penicillium crustaceum;
fig. 3.47) –, op het oppervlak van bijvoorbeeld aard-
beien, bramen en frambozen – de grijze schimmel
(Botrytis cinerea; fig. 4.48) – en ten slotte zijn ze uit-
bundig zichtbaar als paddenstoelen in bossen en
tuinen.
Sommige schimmels zijn zeer schadelijk, zoals de

veroorzakers van aardappelziekte Phytophthora infes-

tans en het moederkoorn (Claviceps purpurea) in
vochtig graan. Bij verzwakte mensen kunnen soms
schimmelinfecties van de luchtwegen optreden.
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Figuur 3.47
De broodschimmel groeit
vooral goed op oud, wat
droog brood.

Figuur 3.48
Grijze schimmel komt vooral
voor op zacht, klein fruit.
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Schimmels kunnen ook nuttig zijn, bijvoorbeeld bij
de bereiding van bier, wijn, brood (gist), de produc-
tie van antibiotica en de enzymproductie voor de
wasmiddelenindustrie.
Anders dan bacteriën hebben schimmels een kern

met chromosomen die door een membraan van de
rest van de cel wordt gescheiden: schimmels zijn net
als planten en dieren eukaryoten. Ze halen, anders
dan planten, hun voedsel uit de afbraak van andere,
dode, organismen: ze zijn heterotroof. Schimmels
kunnen net als ander organisch materiaal in de
lucht – denk aan pollen of huisstof – na inhalatie
allergische klachten geven.

De levenscyclus van schimmels

Voor het optreden van schimmelallergie zijn be-
langrijk de jukzwammen ofwel Zygomyceten, de
Zakjeszwammen (Ascomyceten), de Steeltjeszwam-
men (Basidiomyceten) en bovenal de Deuteromyce-
ten (Fungi imperfecti). De Zygomyceten, Ascomy-
ceten en Basidiomyceten planten zich zowel ge-
slachtelijk als ongeslachtelijk voort; van de Deute-
romyceten is alleen de ongeslachtelijke
voortplanting bekend, wat wil zeggen dat hun le-
venscyclus incompleet is; vandaar de benaming
Fungi imperfecti.
Schimmels groeien veelal ondergronds, in de

vorm van lange draden (hyphen; fig. 3.49) die ge-
zamenlijk een zwamvlok of mycelium vormen. Al-
leen de gisten – die bijna allemaal tot de Ascomy-
ceten horen – kunnen als losse cellen groeien.
De ongeslachtelijke voortplanting gaat via kleine

voortplantingcellen met een stevige, beschermende
wand: de sporen. Bij de ongeslachtelijke voortplan-
ting hebben de sporen hetzelfde aantal chromoso-
men als de cellen uit de zwamvlok. Bij de geslach-
telijke voortplanting ontstaan door de reductiede-
ling uit cellen met een dubbel (= diploı̈d) aantal
chromosomen geslachtelijke sporen met het halve
aantal (= haploı̈d) chromosomen, Deze kunnen weer
tot een haploı̈d mycelium uitgroeien. Bij onderling
contact tussen mycelia van eenzelfde soort kunnen

cellen van de twee mycelia fuseren en worden er
diploı̈de cellen gevormd.
Bij de Zygomyceten (fig. 3.50a) ondergaan de di-

ploı̈de cellen bijna direct weer een reductiedeling en
worden er opnieuw haploı̈de sporen gevormd. Bij
de Ascomyceten delen de gefuseerde cellen meer-
dere keren en vormen een voortplantingsorgaantje,
de ascus, waarin via de reductiedeling weer haploı̈de
sporen worden gevormd (fig. 3.50b). Bij de Basidio-
myceten vormt zich na het contact een groot – nu
diploı̈d – mycelium, waarop de vruchtlichamen
groeien waarin via een reductiedeling weer haploı̈de
sporen ontstaan (fig. 3.50c).
Alle schimmels kunnen ongeslachtelijke sporen

vormen, ze worden conidiën genoemd. De aantallen
sporen die schimmels maken en in de lucht ver-
spreiden zijn enorm, waardoor de hoeveelheden
sporen die door mens en dier geı̈nhaleerd worden,
vele malen groter zijn dan die van stuifmeelkorrels
(pollen). De allergie ontstaat door inademing van de
sporen en omdat deze erg klein zijn, kunnen ze –
anders dan pollen – erg diep in de longen door-
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Figuur 3.49
Hyphen van de broodschim-
mel.
In de linkerbovenhoek: begin
conidiënvorming.

zygomyceten

sporen

sporangium:
reductiedeling
en haploïde sporevorming

kieming:
haploïde mycelia
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bevruchting en
sporevorming
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Figuur 3.50
a Levenscyclus van de Zygomyceten;
b Levenscyclus van de Ascomyceten;
c Levenscyclus van de Basidiomyceten.
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dringen. Ook losse hyphenfragmenten kunnen een
rol spelen.
Bij de Basidiomyceten worden de sporen gevormd

op basidia, knotsvormige cellen aan de punt van
zwamdraden die gevormd worden op de plaatjes
(lamellen), plooien of buisjes aan de onderkant van
het vruchtlichaam (= de paddenstoel). Tot deze
groep horen ook eetbare paddenstoelen zoals de
Cantharel (Cantharellus cibarius), de Oesterzwam
(Pleurotus ostreatus) en de Champignon (Agaricus bis-
porus).
Bij de Ascomyceten worden de sporen gevormd in

zakjes, de asci, die bij bekerzwammen, zoals mo-
rieljes en kluifjeszwammen, op het buitenoppervlak
van het vruchtlichaam te vinden zijn of juist in
specifieke holtes, zoals bij de truffels. Het aantal
schimmels is zeer groot: er zijn meer dan 100.000
soorten bekend.

Bij de Fungi imperfecti worden aan het einde van de
enkelvoudige of samengestelde schimmeldraden
vruchtlichaampjes, de conidioforen, gevormd,
waarin één of meerdere, uitsluitend haploı̈de sporen
worden gevormd. Voorbeelden zijn de Penicillium
chrysogenum en Aspergillus fumigatus (fig. 3.51).
Meestal zijn er meerdere, eindstandige vruchtlicha-
men met veel sporen.
Voor allergische verschijnselen van de luchtwe-

gen blijken de sporen van slechts een klein aantal
geslachten verantwoordelijk te zijn. Het zijn, in
volgorde van vóórkomen: Cladosporium, Alternaria,
Botrytis, Fusarium, Penicillium, Aspergillus, Helminthos-

porium, Phoma, Rhizopus, Epicoccum en Mucor. Met
uitzondering van Rhizopus en Mucor, die bij de Zy-
gomyceten horen, zijn het Fungi imperfecti.
Onderzoek naar het DNA van deFungi imperfecti

heeft aangetoond dat ze verwant zijn aan de Asco-
myceten.
Beroepsziektes die in kwekerijen ontstaan en

worden veroorzaakt door schimmels, zijn champig-
nonallergie en oesterzwamallergie (fig. 3.52). Zowel
de Champignons als Oesterzwammen behoren tot
de Basidiomyceten.

Contact met schimmels

Het contact met schimmels gebeurt vooral door in-
halatie van sporen (en stukjes hyphen), die meestal
in de neus neerslaan, maar omdat de sporen zeer
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Figuur 3.51
De ongeslachtelijke voort-
planting bij de Fungi imper-
fecti gebeurt door een
gesteeld vruchtlichaampje
waarop de sporen (conidiën)
in lange rijen worden afge-
snoerd.

Figuur 3.52
Digitaal bewerkte SEM-
opname van de sporenvor-
ming (in okergeel) bij de
champignon. Bij de cham-
pignons worden aan het
oppervlak door grote cellen
telkens twee tot vier sporen
afgesnoerd. Eén champignon
kan zo miljoenen sporen
vormen. De volgroeide spo-
ren zijn niet meer dan 0,01
mm groot. De natuurlijke
kleur van de volgroeide spore
is donkergrijs.
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Figuur 3.53
Alternaria groeit op de bla-
deren van allerlei planten.

Figuur 3.54
Conidiën van Alternaria (a),
Botrytis (b), Cladosporium (c)
en Epicoccum (d).
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klein zijn (0,003-0,01 mm), kunnen ze ook diep in
de longen terechtkomen. Ook is contact via de huid
mogelijk, vooral bij patiënten met huidziektes zoals
eczeem, bij wie de doorgankelijkheid van de huid
groter is. De hoeveelheden schimmelsporen waar-
mee je via inhalatie in contact komt is zeer groot en
afhankelijk van het seizoen. Binnenshuis kom je
vaak Penicillium en Aspergillus tegen, afhankelijk van
de vochtigheid van het huis: hoe droger de lucht,
des te minder schimmels (en huisstofmijten). Bui-
tenshuis komen vooral sporen voor van Cladosporium

en Alternaria (fig. 3.53), die beide op planten groeien,
en van Botrytis, die op zoete vruchten voorkomt (fig.
3.54).
Schimmelsporen kunnen, alleen al door hun ge-

ringe grootte en gelijke vorm, niet precies gedeter-
mineerd worden. Daarom worden sporenmonsters
opgekweekt, opdat van de uitgegroeide schimmels
vastgesteld kan worden tot welk geslacht of soort
ze behoren. De aantallen worden gegeven als aan-
tallen gevormde kolonies ofwel CFU’s (Colony
Forming Units = kolonievormende eenheden)
(fig. 3.55). Tabel 3.10 geeft een overzicht van aantal-
len schimmels zoals die in Noord-Oost Nederland
voorkomen.
De sporen van Cladosporium zijn het talrijkst en

bepalen in hoge mate de hoeveelheid schimmelspo-
ren in de lucht in Nederland. Het aantal sporen van

Alternaria is veel lager: vaak slechts 1-5% vergeleken
met dat van Cladosporium. Van de andere schimmels,
waaronder de Basidiomyceten en de 25% niet-deter-
mineerbare schimmels die in hoge aantallen in Ne-
derland voorkomen, is (behalve voor de Champig-
non en de Oesterzwam) geen onderzoek over een
mogelijke rol bij allergische klachten beschikbaar.
Ook deze sporen kunnen dus nog een rol spelen bij
schimmelallergie. Europees onderzoek laat zien dat
soorten en aantallen sporen zoals die in Nederland
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Figuur 3.55
Typische schimmelkolonies
van Aspergillus op een agar-
plaat. Ieder afzonderlijk
mycelium is ontstaan uit één
enkele spore.

Tabel 3.10 Aantallen schimmels die in Noord-Oost Nederland in de lucht voorkomen.

Belangrijkste schimmels Sporenvormers

CFU/m3

Niet-sporenvormend Andere sporenvormers

Cladosporium 12.858 Mycelia sterilia Epicoccum

Botrytis 2.608 Onbekende kolonies Rhizopus

Gisten 2.131 Mucor

Penicillium 1.761 Beauveria

Basidiomyceten 1.719 Fusarium

Aspergillus 1.138 Trichoderma

Alternaria 261 Paecilomyces

Oidiodendron

Scopulariopsis

Ulociadium

Aureobasidium

Streptomyces

Stemphylium

Phoma

Totaal 22.476 (74,3%) 6.024 (24,8 %). 164 (0,9 %)

Bron: Beaumont, 1985.
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worden gevonden, vergelijkbaar zijn met die in an-
dere Europese landen. Overal komt Cladosporium het
meest voor.
Een belangrijke vorm van inhalatie van schim-

melallergenen is het inademen van schimmelstof
van afgestorven schimmeldraden (hyphen). Alleen
al de muffe geur maakt duidelijk dat er veel meer
wordt geı̈nhaleerd dan alleen sporen. Het schim-
melstof is wellicht de echte veroorzaker van de al-
lergische klachten. Het is echter moeilijk meetbaar
en tot dusver zijn er onvoldoende gegevens over
schimmelstof beschikbaar. Het aantal sporen is dan
ook alleen indirect een maat voor de werkelijke
blootstelling aan schimmelallergenen.

Allergie tegen schimmels: allergenen en sensibilisatie

Mensen die gevoelig zijn voor schimmels kunnen,
net als bij de huisstofmijtallergenen, verschillende
soorten klachten krijgen. Sensibilisatie, dat wil
zeggen de aanwezigheid van IgE-antilichamen te-
gen schimmelallergenen in het bloed als gevolg van
een eerder contact met het allergeen, wordt getest
met waterige extracten van één of meerdere schim-
mels. De schimmels vormen echter een zeer grote en
diverse groep. Het is daarom niet mogelijk om ex-
tracten van alle bekende schimmels te produceren,
waardoor het mogelijk is dat een aantal allergene
schimmelsoorten niet als zodanig herkend wordt.
Om dezelfde reden zijn ook recombinante (= met
behulp van gentechnologie gemaakte) schimmelal-
lergenen meestal niet beschikbaar. Een groot deel
van de allergenen zijn enzymen, waaronder protea-
ses (= eiwitsplitsende enzymen).
De mate van sensibilisatie voor schimmels is af-

hankelijk van diverse omstandigheden: het seizoen,
de hoeveelheid vocht in de woning, een al dan niet
agrarische omgeving en het klimaat. In een droog
woestijnklimaat, bijvoorbeeld in Texas of Australië,
blijkt de blootsteling aan Alternaria vooral op jonge
leeftijd een hoge sensibilisatie te geven, terwijl sen-
sibilisatie voor huisstofmijten in diezelfde omge-
ving nagenoeg afwezig is. De grote hoeveelheden
schimmelsporen die dagelijks worden geı̈nhaleerd,
worden in gezonde luchtwegen zeer efficiënt en
zonder klachten verwijderd.
De sensibilisatie tegen schimmels blijkt leeftijds-

afhankelijk te zijn. De sensibilisatie is het hoogst
rondom het 8ste levensjaar, om vervolgens perma-
nent tot lagere waarden te dalen. Boven de leeftijd
van 50-60 jaar kan de sensibilisatie tegen bepaalde
schimmels (o.a. Aspergillus en Cladosporium) weer
toenemen. Dit zou kunnen samenhangen met een
verminderde functie van de slijmvliezen van de
luchtwegen, waardoor schimmels minder snel ver-
wijderd worden. Tegelijkertijd neemt de immuno-
logische afweer tegen micro-organismen af.
De hoge sensibilisatiegraad rond het 8ste levens-

jaar blijkt het hoogst te zijn voor Alternaria en Cla-

dosporium: meer dan 30% bij allergische kinderen
met luchtwegklachten. Dit is opmerkelijk, omdat
de aantallen sporen van Alternaria in de lucht in
Nederland en andere Europese landen honderd keer
lager zijn dan die van Cladosporium. Een mogelijke

verklaring is de samenstelling van het Alternaria-al-
lergeen. Het bevat meer proteases dan dat van Cla-

dosporium en kan daardoor gemakkelijker de epi-
theellaag van de luchtwegen binnendringen. Ook
de snellere kieming en groei van Alternaria-sporen
bij 378 C bevorderen het snelle vrijmaken van aller-
genen voordat de sporen uit de luchtwegen zijn
verwijderd.

Alternaria is verder bijzonder omdat sensibilisatie
tegen deze schimmel op de kinderleeftijd een sa-
menhang vertoont met ernstig astma en ook geas-
socieerd is met ademstilstand op 4-jarige leeftijd.
Verder blijkt dat de huidtest tegen Alternaria op
jonge leeftijd voorspellend is voor astma op latere
leeftijd. Mogelijk is de vroege sensibilisatie tegen
Alternaria-sporen een weerspiegeling van de voor
astmapatiënten kenmerkende grotere doorganke-
lijkheid van het luchtwegepitheel. Hoewel de bete-
kenis van sensibilisatie voor schimmels bij jonge
kinderen, maar ook op latere leeftijd, voor het op-
treden van astma of rinitis niet duidelijk is, lijken
deze bevindingen verder onderzoek naar de rol van
deze schimmelsporen bij luchtwegziektes te recht-
vaardigen.

Schimmels als oorzaak van allergische astma en rinitis

Na inhalatie van schimmelallergeen kunnen directe
(vroege) reacties optreden, maar ook late obstruc-
tieve (= de luchtwegen blokkerende) reacties, die pas
na een paar uur ontstaan. Dit is onder andere be-
schreven na inhalatie van extracten van Aspergillus,
Alternaria, Cladosporium en enkele Basidiomyceten en
andere schimmels. Omdat deze reacties vrijwel
zonder uitzondering voorkomen bij patiënten met
een sensibilisatie tegen meerdere soorten allerge-
nen, waaronder huisstofmijtallergenen, is de feite-
lijke bijdrage van schimmelallergenen bij het op-
treden van obstructieve (luchtwegblokkerende) re-
acties in de thuissituatie moeilijk te bepalen. Alleen
uitgebreid onderzoek naar allergenen in een be-
paalde thuissituatie kan opheldering geven.
Schimmelallergie komt weinig voor op volwassen

leeftijd. De sensibilisatie bij kinderen op jonge
leeftijd is hoger en een rol van schimmels bij huis-
stofallergie kan niet worden uitgesloten. Net als bij
andere veroorzakers als pollen, mijten en dieren kan
aspecifieke prikkeling van de luchtwegen, bijvoor-
beeld door tabaksrook, de klachten verergeren.

Diagnostiek van schimmelallergie

De diagnostiek van allergie voor schimmels is
moeilijk. Bij de anamnese zijn op basis van de
klachten weinig specifieke kenmerken voor een
schimmelallergie aan te geven. Wel kun je bij ver-
denking van een schimmelallergie specifieke vragen
stellen over de woonomgeving (vochtigheid, zicht-
bare schimmelplekken) en de arbeidsomstandighe-
den (boerderij, kwekerij, kas in de tuin of aan het
huis, enz.). Sensibilisatie kan ondubbelzinnig wor-
den aangetoond door het meten van schimmelspe-
cifiek IgE, maar is, net als de huidtest, geen bewijs
voor het optreden van allergische klachten door een
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bepaalde schimmel. Sensibilisatie tegen verschil-
lende allergenen komt regelmatig voor zonder dat
er sprake is van bijbehorende allergische klachten.
Bij patiënten met constitutioneel eczeem (= atopi-
sche dermatitis) worden vaak – naast zeer hoge
waarden voor totaal IgE – hoge waarden tegen vele
andere allergenen (huisstofmijt, kat, hond en ook
voor veel schimmels) gevonden. De betekenis van
het IgE tegen schimmels is in deze situatie niet
duidelijk. In laatste instantie kan een provocatietest
(in neus, lagere luchtwegen of de huid) aantonen dat
een bepaalde schimmel de allergische klachten ver-
oorzaakt, waardoor de relatie met de omgeving
duidelijk wordt. Als dan ook de schimmel in de
woon- of werkomgeving kan worden aangetoond, is
er een grote waarschijnlijkheid voor de relatie tus-
sen schimmel en klachten.
De resultaten van huidtesten voor schimmelal-

lergenen laten internationaal grote verschillen zien,
variërend van lage (0-5%) tot zeer hoge (40-50%)
aantallen positieve reacties. Hoge percentages wor-
den vaak gezien in studies bij kinderen. De ver-
schillen kunnen echter ook een gevolg zijn van
verschillen in de kwaliteit van de extracten. Dit
verschil in kwaliteit kan opgelost worden door het
gebruik van recombinant (met behulp van gentech-
nologie verkregen) allergeen, waarmee een absolute
standaardisering bereikt kan worden.

Factoren die bijdragen tot sensibilisatie

Ondanks het feit dat schimmelsporen in grote hoe-
veelheden in de lucht voorkomen, is de sensibilisa-
tie tegen schimmels veel lager dan tegen bijvoor-
beeld pollen en huisstofmijt. Dit heeft onder andere
te maken met een aantal factoren die bijdragen tot
een sensibilisatie tegen schimmelsporen (zie kader
3.4)

Kader 3.4 Factoren voor sensibilisatie
tegen schimmelsporen

. De snelheid waarmee de allergenen uit de sporen
worden vrijgemaakt.
Vergeleken met pollen-, dier- en huisstofmijt-
allergenen, die binnen 1-10 minuten vrijko-
men, worden schimmelspoorallergenen veel
langzamer vrijgemaakt: bij Alternaria duurt het
enige uren, en bij sporen van Aspergillus wor-
den binnen 24 uur weinig tot geen allergenen
vrijgemaakt. Daardoor kunnen de sporen uit
de luchtwegen verdwijnen zonder dat er veel
allergeen vrijkomt. Klachten blijven uit,
ondanks de grote massa geı̈nhaleerde sporen.

. De grootte van het ingeademde object.
Doordat de sporen bijzonder klein zijn, kunnen
zij diep in de luchtwegen penetreren. Dit
betekent dat het verwijderen ervan een langere
transporttijd nodig zal hebben (zoals Penicilli-
um en Aspergillus met sporen van 0,003-0,005
mm). Door dit langere verblijf in de luchtwe-
gen neemt de kans op sensibilisatie toe.

. Fysiologische activiteit.
Schimmels kunnen veel proteases (eiwitsplit-
sende enzymen) produceren. Ze lijken, net als
de proteases van huisstofmijten en die uit de
voedingsindustrie, een faciliterende rol te spe-
len bij sensibilisatie en het ontstaan van
astma. Cladosporium blijkt slechts weinig pro-
teases te produceren, wat mogelijk verklaart
waarom hij relatief weinig klachten oplevert.

Een bijzonder geval: Aspergillus-astma en allergische
bronchopulmonaire aspergillose

Aspergillus fumigatus kan – net als andere schimmels
– allergisch astma of rinitis veroorzaken. Huidtes-
ten geven positieve reacties en er wordt specifiek
IgE tegen Aspergillus gevonden. Bij patiënten met
aspergillose worden echter ook de hoge spiegels van
IgG-antilichamen gevonden die bij bacteriële infec-
ties horen. Ook blijkt Aspergillus in de luchtwegen
voor te komen en er lokaal te kunnen groeien (fig.
3.56). Dat komt doordat de sporen van Aspergillus

fumigatus aan het luchtwegepitheel kunnen hechten
en daar bij een lichaamstemperatuur van 378 C
kunnen kiemen en groeien. Hierbij kan Aspergillus

proteases uitscheiden die de eiwitten elastine en
collageen – eiwitten die stevigheid en samenhang
geven aan het epitheel – afbreken en zo het long- of
neusweefsel kunnen beschadigen.
Bij de groei in de luchtwegen, longen of neus-

holtes komt veel allergeen vrij, waardoor ernstige
astma-aanvallen of chronische neusklachten kun-
nen optreden. Bij patiënten met allergische aanleg
kan dit leiden tot een allergische bronchopulmonale
aspergillose (ABPA). Dit ziektebeeld wordt geken-
merkt door langdurige perioden met ernstige en
chronische astma-aanvallen en extreem hoge waar-
den voor totaal en A. fumigatus-specifieke IgE-spie-
gels in het bloed. De waarden voor IgG en IgA tegen
Aspergillus in het bloed zijn in dat geval eveneens
zeer hoog. Dit ziektebeeld komt in Nederland be-
trekkelijk weinig (meer) voor, wat mogelijk het ge-
volg is van het voorkómen van luchtwegschade
(bronchiëctasiën) door vroege behandeling van bac-
teriële infecties op de kinderleeftijd. Wel wordt dit
ziektebeeld regelmatig gevonden bij kinderen met
cystic fibrosis (CF), beter bekend als taaislijmziekte,
bij wie – door de regelmatige bacteriële infecties –
de longen beschadigd raken en Aspergillus daar kan
gaan groeien. Behandeling met corticosteroı̈den, al
dan niet gecombineerd met anti-schimmeltherapie,
kan deze infectie laten afnemen.

Preventie van schimmelallergie

Het voorkómen van een allergie voor schimmels
buitenshuis zal moeilijk zijn. Toch kun je proberen
blootstelling aan schimmels zoveel mogelijk te ver-
mijden. Een aantal eenvoudige maatregelen staat in
kader 3.5.
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Figuur 3.56
Groei van Aspergillus in het
luchtwegepitheel.
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Kader 3.5 Maatregelen om contact met
schimmels te beperken

. Vermijd plaatsen met hoge concentraties aan
sporen, zoals schuren van boerderijen, com-
post(hopen), plaatsen waar graan geoogst
wordt en kassen in de tuin of aan het huis.
Vooral bij het kweken van vruchten en toma-
ten zijn kassen plekken die ernstig met
schimmels verontreinigd kunnen zijn.

. Ga vochtige plekken in huis tegen door goed te
luchten, eventueel bij gelijktijdig verwarmen.
In kleine ruimtes zijn vochtvangers soms nut-
tig. Probeer de herkomst van het vocht te
achterhalen en probeer de vochtaanvoer te
stoppen.
Ernstige vochtverschijnselen zijn soms niet
zonder kostbare maatregelen te verhelpen!

. Toepassing van luchtfilters in huizen kan ook
een aanzienlijke afname van expositie aan
allergenen bewerkstelligen. Meting van
schimmelallergenen liet zien dat schimmel-
antigenen efficiënt verwijderd kunnen worden.
Dit kan mogelijk een oplossing bieden in hui-
zen waar vochtoverlast niet goed te bestrijden
is. Een goed systeem is echter bijzonder duur
in aanschaf en onderhoud.

. Let bij vakanties op ‘schone’ verblijfplaatsen:
zeewind is schoon.

. Desensibilisatie door toediening van specifieke
schimmelextracten waarvoor men gevoelig is.
Dit is in Nederland en België niet gebruikelijk,
maar succesvolle desensibilisaties voor Cla-
dosporium en Alternaria zijn beschreven.

j3.2 Voedselallergenen

j3.2.1 Wat is een voedselallergie?

Naar schatting 2-3% van de bevolking heeft wel eens
de gevolgen van een voedselallergie ondervonden.
We spreken van een voedselallergie als iemand een
aantal typische klachten krijgt na het eten van een
bepaald voedingsmiddel. Een voedselallergie is
waarschijnlijk als de patiënt al een allergische
ziekte heeft, bijvoorbeeld rinitis en conjunctivitis
(hooikoorts), astma of eczeem en als de klachten
telkens bij hetzelfde voedingsmiddel optreden. Het
gaat om snel (binnen een halfuur of in elk geval
binnen twee uur) optredende klachten na het eten.

De verschijnselen

Een voedselallergie kan lijken op reacties op bij-
voorbeeld pollen of medicijnen: jeuk in de ogen, een
loopneus, benauwdheid, roodheid en zwelling van
de huid. Bij een ernstige reactie kunnen bloed-
drukdaling gevolgd door duizeligheid, wegraken en
shock het gevolg zijn. Typisch voor een voedselal-
lergie is dat de klachten vaak al in de mond begin-
nen, met jeuk aan het verhemelte die soms door-

trekt naar de oren en gepaard kan gaan met een
gevoel van zwelling. Bij heftiger reacties ontstaat
ook een zichtbare zwelling – niet alleen in de mond,
maar ook van de lippen: angioedeem (par. 2.5).
Daarbij komen ook klachten van het maag-darm-
stelsel, zoals misselijkheid, buikpijn, braken en
diarree regelmatig voor.

De veroorzakers

Voedsel als oorzaak van allergische reacties is voor
veel mensen moeilijk te accepteren en de klachten
worden daardoor aan het voedsel zelf toegeschreven
en niet aan een allergische reactie op ‘gewone’ voe-
dingsmiddelen. Voedsel hoort bij gezondheid en
een volwaardige, evenwichtige voeding is inderdaad
van groot belang voor onze gezondheid. Vaak denkt
men dat de oorzaak ligt in allerlei toevoegingen aan
het voedsel, zoals smaak- of kleurstoffen, conserve-
ringsmiddelen of restanten van gewasbescher-
mingsmiddelen (bestrijdingsmiddelen). Allergische
reacties ontstaan echter door de voedingsmiddelen
zelf en niet door eventuele toevoegingen.

j3.2.2 Welke stoffen in het voedsel zijn het
probleem?

De allergische reactie treedt op tegen bepaalde ei-
witten in het voedsel. Theoretisch kunnen alle voe-
dingsmiddelen waarin proteı̈nes (eiwitten) zitten
problemen geven. Alle voedingsmiddelen bevatten
eiwitten, maar gelukkig blijkt dat de meeste voe-
dingsmiddelen en hun eiwitten helemaal geen pro-
blemen geven: 90% van de allergische reacties wordt
veroorzaakt door zo’n tien groepen voedingsmid-
delen.
Waarom het ene voedingsmiddel allergeen is en

het andere niet, is niet bekend. Sommige allergenen
zijn vooral belangrijk bij jonge kinderen, bijvoor-
beeld koemelk en kippenei, andere juist bij volwas-
senen, zoals fruit, noten en groenten. Pinda’s zijn
voor zowel volwassenen als kinderen een belangrij-
ke oorzaak van klachten. Bij kinderen kan een al-
lergie – gelukkig – overgaan: 85% van de kinderen
met een koemelkallergie op 3-jarige leeftijd ‘groeit
eroverheen’: het kind wordt tolerant. Ook kippenei-
allergie is meestal een voorbijgaand verschijnsel. Op
de leeftijd van 6 jaar kunnen de meeste kinderen
zonder problemen een ei eten. Bij volwassenen zie
je in de loop van de tijd eigenlijk nauwelijks een
verbetering optreden en een pinda-allergie heb je
meestal levenslang.

Koemelk

Koemelk is een belangrijk voedingsmiddel, vooral
voor jonge kinderen, maar ook voor volwassenen
(fig. 3.57). Al op een leeftijd van enkele maanden
kunnen allergische reacties op koemelk ontstaan.
De drie belangrijkste allergenen hierbij zijn: caseı̈ne
of kaaseiwit, dat veel in kaas zit, en de wei-eiwitten,
die overblijven bij het kaas maken: b-lactoglobuline
en a-lactalbumine. Gelukkig is het mogelijk om de
allergeniciteit van koemelk te verminderen door
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enzymatische behandeling met eiwitsplitsende en-
zymen (proteases) die de allergenen opsplitsen en
deels afbreken. Deze zogeheten hypoallergene voe-
dingen kunnen gebruikt worden door kinderen met
een koemelkallergie. Het allergeengehalte in deze
voedingen is zo sterk verminderd dat de meeste pa-
tiëntjes er geen last meer van hebben. Helaas is deze
voeding niet erg lekker, maar voor jonge kinderen
vormt dit meestal geen probleem.

Kippenei

Kippenei-allergie bij kinderen is niet zeldzaam. Ei
wordt vaak niet als basisvoedingsmiddel gebruikt,
maar zit wel verwerkt in heel veel kant-en-klaar-
producten, zodat kinderen er gemakkelijk mee in
aanraking kunnen komen. Ei is immers een product
met hoogwaardig eiwit, goedkoop en heeft prettige
eigenschappen voor de voedselindustrie (fig. 3.58).
Het belangrijkste allergeen is het ovomucoı̈d uit het
eiwit (ovum = ei en mucus = slijm).
Bij volwassenen komt kippenei-allergie veel

minder vaak voor. Hoe sterk allergeen kippeneiwit
is, hangt af van de bewerking. Rauw kippenei, in
bijvoorbeeld mayonaise en bavarois, is veel meer
allergeen dan sterk verhit ei in bijvoorbeeld koekjes.

Pinda’s

Samen met allerlei noten zijn pinda’s verantwoor-
delijk voor de zwaarste reacties. Toch is een pinda-
of notenallergie niet altijd ernstig: sommige
patiënten krijgen slechts milde klachten.
De Pinda (fig. 3.59) is een zaad uit de peulvrucht

van de Pinda of Aardnoot (Arachis hypogaea) en be-
hoort tot de Vlinderbloemfamilie ofwel Fabaceae.
Tot deze familie horen ook andere mogelijke ver-
oorzakers van allergische klachten, zoals de Erwt
(Pisum sativum), verschillende soorten bonen (het
geslacht Phaseolus), Soja (Glycine max) en Lupine (ge-
slacht Lupinus).
Tot nu toe zijn er elf verschillende allergenen

voor de pinda beschreven. Of die allemaal even be-
langrijk zijn is niet bekend.

Noten

De meest voorkomende notenallergie is die voor
hazelnoten (Corylus avellana) (fig. 3.60). Helaas is
niet altijd duidelijk of ergens noten in verwerkt
zijn: vaak staat het op de verpakking, maar niet al-
tijd. Er zijn heel wat hazelnootallergenen bekend
en er zijn aanwijzingen dat patiënten die sterk rea-
geren op hazelnoten, meer en/of andere allergenen
herkennen dan patiënten met wat mildere reacties.
Allergische reacties zijn ook beschreven op an-

dere noten dan de Hazelnoot: van Walnoten (Juglans
regia) en Pecannoten van Carya illinoinensis (beide uit
de Okkernootfamilie ofwel Juglandaceae), de noten
van de Cashew (Anacardium occidentale), de Para-,
Braziel- of Amazonianoten van Bertholletia excelsa, de
Pistachenoten van Pistacia vera en de Macadamiano-
ten van het geslacht Macadamia is eveneens bekend
dat zij een allergische reactie teweeg kunnen bren-
gen.

Fruit

Bij volwassenen is een allergie voor een of meerdere
fruitsoorten de meest voorkomende voedselallergie.
De belangrijkste veroorzakers zijn steen- of pit-
vruchten uit de rozenfamilie (Rosaceae). Het gaat
vooral om de Appel (Malus sylvestris; fig. 3.62), Perzik
(Prunus persica), Peer (Pyrus communis) en de Kers
(Prunus avium en cerasus) (fig. 3.63), maar een allergie
voor andere steen- en pitvruchten is niet zeldzaam.
Ook andere fruitsoorten zoals de Kiwi (Actinidia chi-

nensis) en Meloen (Cucumis melo) en soms de Water-
meloen (Citrullus vulgaris) geven regelmatig klach-
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Figuur 3.57
Melk, kaas en boter zijn soms
de oorzaak van een voedsel-
allergie.

Figuur 3.58
Eieren, maar ook alle pro-
ducten waarin rauwe eieren
zijn verwerkt (bijv. mayo-
naise), kunnen de oorzaak
van een voedselallergie zijn.
Bij bewerkte eiproducten als
koekjes is dat veel minder het
geval.
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Figuur 3.59
De Pinda is de bekendste
veroorzaker van een ‘noten-
allergie’.
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ten. De met de Meloen verwante Komkommer
(Cucumis sativus) veroorzaakt echter zelden klachten.
De allergenen van appel en perzik zijn groten-

deels bekend. Ook hier lijkt er verschil te zijn tussen
allergenen die milde reacties geven en allergenen
met ernstige reacties. Bijzonder is dat ernstige re-
acties op fruit, met name op Appel en Perzik, veel
vaker gezien worden in mediterrane landen, waar
geen berken groeien. Milde reacties op deze fruit-
soorten worden juist vaker gezien in landen waar de
klachten ontstaan als gevolg van kruisreactie met
Berkenpollenallergeen.
Bewerking van het fruit voor consumptie, bij-

voorbeeld tot sap, moes, jam of compote, zorgt er
meestal voor dat de allergeniciteit verdwijnt en het

product zonder problemen gegeten kan worden.
Sommige soorten appels geven minder klachten dan
andere, hoewel de soort waar het om gaat per patiënt
kan verschillen. Een bijzondere vorm van fruitaller-
gie is die waarbij patiënten met een allergie voor
latex (fig. 3.64) soms ook klachten krijgen van
bananen (het geslacht Musa), kiwi’s, avocado’s (Persea
americana) of ananassen (Ananas comosus) (fig. 3.65).

Zaden en pitten, vis en schaal- en schelpdieren

Andere bekende allergeenbronnen zijn zaden, bij-
voorbeeld sesamzaad, zonnebloempitten en pijn-
boompitten. Een allergie hiervoor is vrij zeldzaam.
Een allergie voor deze voedingsmiddelen kan lastig
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Figuur 3.61
Bijna alle noten kunnen
allergieën veroorzaken.
Beginnend van linksonder:
cashewnoten, pistaches met
bast, pecannoten, pistaches
zonder bast, paranoten en
macadamia’s. In het midden
hazelnoten.

Figuur 3.62
De Appel is de meest gegeten
vrucht in Nederland.
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Figuur 3.60
De Hazelnoot is de meest
gegeten noot in Nederland
en België.
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Figuur 3.63
Perziken, meloen, kiwi’s,
peer en kersen.

Figuur 3.64
Latexbolletjes in het melksap
van een latexboom.

Figuur 3.65
Bananen, avocado’s en
ananas kunnen kruisreacties
met latex geven.
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zijn, omdat ze onbedoeld kunnen voorkomen in
producten als brood en deegwaren.
Allergische reacties op vis, schaal- en schelpdieren

komen in Nederland en België niet zo vaak voor.
Deze voedingsmiddelen kunnen echter ook reacties
geven op basis van een heel ander mechanisme, en
wel door in het voedsel ontstaan histamine of door
een voedselvergiftiging.

j3.2.3 Kruisallergenen

Veel voedingsmiddelen bevatten allergenen die lij-
ken op die in andere voedingsmiddelen. In zulke
gevallen kan er een kruisallergie optreden. De des-
betreffende allergenen zijn vaak afkomstig uit leden
van dezelfde familie van planten of dieren. Zo is bij
patiënten met een allergie voor koemelk ook vaak
sprake van een allergie voor melk van Schapen (Ca-
pra hircus) of Geiten (Ovis aries), die ook tot de familie
van de Holhoornigen (Bovidae) behoren. Deze
patiënten kunnen melk van paarden of ezelinnen
(Equus asinus) meestal wel verdragen; deze dieren
behoren tot de familie van de paardachtigen (Equi-
dae). Blijkbaar zijn de verschillen tussen deze fami-
lies te groot om nog tot kruisallergie te leiden.
Een belangrijke groep kruisallergenen komt voor

in de groep peulvruchten waar ook de pinda’s bij
horen, zoals erwten, sperziebonen, bruine bonen,
witte bonen, soja en de minder bekende lupineza-
den (fig. 3.66 en 3.67). Het betreft allemaal leden
van de Vlinderbloemigen of Bonenfamilie. Een be-
langrijke vraag is natuurlijk hoe groot de kans is dat
een patiënt met een pinda-allergie zal reageren op
een of meer andere peulvruchten. Helaas is daarover
nog weinig bekend, maar wel staat vast dat die kans
hooguit 30% bedraagt. Bovendien blijft de kruisal-
lergie beperkt tot een of enkele andere soorten
peulvruchten en gaat het dus zeker niet om alle
peulvruchten. Een allergie voor bijna alle peul-
vruchten komt wel voor, maar is zeldzaam.
Ook binnen de groep van de noten is kruisallergie

niet zeldzaam: in ongeveer 50% van de gevallen is er
een kruisallergie met andere noten. Meestal gaat het
om de hazelnoot en de walnoot. Daarnaast kan de

allergie zich uitbreiden naar paranoten en pecan-
noten. Cashewnootallergie staat meestal op zich-
zelf, maar kan soms samen voorkomen met een al-
lergie voor andere noten, vooral pistache. Of het
hier gaat om twee naast elkaar voorkomende aller-
gieën of dat dit het gevolg is van kruisallergie, is
niet bekend. Noten worden vaak gegeten in de vorm
van een notenmix. Een patiënt met een allergie voor
één soort noten, zal daarom in de praktijk moeten
oppassen voor alle producten waarin noten (kun-
nen) voorkomen.
Een allergie voor fruit is vaak het gevolg van een

kruisallergie met berkenpollen, het para-berksyn-
droom. Dat komt doordat het belangrijkste aller-
geen in berkenpollen (par. 3.1) veel lijkt op allerge-
nen die voorkomen in steen- of pitvruchten, be-
paalde groenten en zelfs in noten. Bij ongeveer 70%
van de patiënten met een berkenpollenallergie ziet
men na een aantal jaren een voedselallergie ont-
staan – vaak als eerste voor appel en/of hazelnoot.
Ook een groot aantal fruitsoorten, groenten en no-
ten kan meedoen, wat flinke consequenties kan
hebben voor het dieet.
Soms is een fruitallergie het gevolg van een

kruisallergie met latexallergenen. Latex wordt ge-
wonnen uit de rubberboom (Hevea brasiliensis), maar
ook uit de als huisplant bekende Ficus elasticus. Bij
de kruisallergie met fruit of met bijvoorbeeld de
tamme kastanje en boekweit is er sprake van een
kruisallergie tussen allergenen uit botanisch niet
verwante soorten. Latex en het daarvan gemaakte
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Figuur 3.66
Collectie van bonen – van
links met de klok mee:
sperziebonen, linzen, bruine
bonen en tuinbonen.

Figuur 3.67
Zaden van de Gele lupine.
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Figuur 3.68
Beschadigd blad van de
kamerplant Ficus elasticus.
Veel planten produceren een
wit melksap; meestal is dit
latex. De latexbolletjes klon-
teren aan de lucht samen tot
latex, de grondstof voor rub-
ber.
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rubber kunnen ook contactallergieën veroorzaken
(par. 3.4, 3.5), maar dan gaat het om een reactie op
chemische toevoegingen.
Een minder bekende kruisallergie is die tussen

huisstofmijten en garnalen. Zo kan iemand met een
huisstofmijtallergie (par. 3.1.2) ook allergische
klachten krijgen van garnalen (Crangonidae) en de
verwante kreeften en krabben.

j3.2.4 Verschijnselen en vaststellen van een
voedselallergie

Een voedselallergie kun je herkennen aan een aantal
zeer diverse verschijnselen/klachten die kort na het
eten kunnen optreden. Tabel 3.11 geeft een over-
zicht.
Wanneer de klachten beperkt blijven tot jeuk in

de mond met soms een gevoel van zwelling, is er
sprake van een milde allergie. Meestal verdwijnen
de klachten vanzelf en is behandeling niet nodig.
Wanneer daarnaast ook zichtbare zwellingen van
huid en slijmvliezen (angioedeem), jeuk en rood-
heid van de huid en/of misselijkheid met buikpijn
en soms ook braken optreden, is behandeling wel
nodig. Na behandeling zijn de klachten meestal na
enkele uren verdwenen. Zeer ernstig is het wanneer
ook de luchtwegen en/of het hart- en vaatstelsel
reageren met klachten als benauwdheid, ademnood,
wegraken en shock (anafylaxie: par. 4.5). Dit kan
levensbedreigend zijn, zeker als niet snel hulp
wordt geboden. Fatale reacties zijn gelukkig zeld-
zaam. Vaak is het probleem, zelfs bij hulpverleners
zoals ambulancepersoneel en artsen, dat niet snel

genoeg wordt herkend dat een allergische reactie op
voedsel de oorzaak van de ziekteverschijnselen is.
Een voedselallergie is niet altijd even ernstig, ook

niet wanneer het om hetzelfde voedingsmiddel
gaat. Sommige patiënten reageren met milde
klachten op grotere hoeveelheden pinda, terwijl
andere al reageren op een minimale hoeveelheid.
Welke factoren van invloed zijn op de ernst van een
reactie is niet helemaal duidelijk, maar de hoeveel-
heid allergeen speelt meestal wel een belangrijke
rol. Sommige allergenen zijn niet bestand tegen
verhitting en zullen daarna geen of minder proble-
men opleveren. Ook de gezondheidstoestand speelt
een rol: zo kan de reactie ernstiger verlopen als er
tegelijkertijd sprake is van bijvoorbeeld een bijko-
mende infectie of stress. Ook het gelijktijdig ge-
bruik van alcohol of pijnstillers zoals aspirine en
ibuprofen, maar ook fysieke inspanning zou een
reactie kunnen verergeren.

Ziektebeelden die op een voedselallergie lijken

Andere ziektebeelden die na de maaltijd optreden
kunnen op een voedselallergie lijken. Zo lijken de
klachten van een voedselvergiftiging als gevolg van
onvoldoende hygiëne op die van een voedselallergie.
Het verschil is dat de klachten van voedselvergifti-
ging zich openbaren bij zo ongeveer alle personen
die hetzelfde hebben gegeten en dat ze na een dag
ophouden en niet terugkeren.
Voedselintolerantie is een verzamelnaam voor een

reeks aandoeningen die een heel verschillende ach-
tergrond kunnen hebben. Een bekend voorbeeld is
de lactose-intolerantie (melksuikerintolerantie), die
wordt veroorzaakt door een aangeboren of verkre-
gen gebrek aan het enzym lactase dat de lactose
(melksuiker) in onze darmen afbreekt. Klachten als
buikpijn en diarree staan dan op de voorgrond. Bij
het eten van bedorven of niet-verse vis kunnen
stoffen ontstaan die onwel worden, roodheid en
jeuk van de huid en ook misselijkheid en braken
veroorzaken (pseudoallergie). De meest bekende in-
tolerantie is voor gluten die coeliakie kan veroorza-
ken. Misschien zou je dit ook een allergie kunnen
noemen, omdat ook hier het afweersysteem een rol
speelt. Bij coeliakie ontstaat een ontstekingsreactie
in de darm, waardoor de darmvlokken verdwijnen
en klachten als buikpijn en diarree optreden.
Van kleur-, geur- en smaakstoffen, maar ook van

conserveringsmiddelen als sulfiet wordt soms ge-
dacht dat ze gedragsproblemen zouden uitlokken.

Tabel 3.11 Verschijnselen die kunnen wijzen op een voedselallergie.

Huid- en slijmvliezen Luchtwegen Maag-darmkanaal Hart en bloedvaten Neurologisch

. mond-keel: jeuk en zwelling

. huid:
– jeuk en roodheid
– galbulten (urticaria)
– zwellingen
– eczeem (vooral bij zuigelingen)

. loopneus, niezen

. zwelling keel

. benauwdheid, astma

. misselijkheid

. braken

. buikpijn

. diarree

. bloeddrukdaling

. shock

. onrust

. angst
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Figuur 3.69
Gepelde Noorse garnalen.
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Hiervoor zijn echter onvoldoende aanwijzingen (zie
ook par. 4.4).

De pseudoallergie ofwel histamineallergie

De pseudoallergie – ook wel histamineallergie ge-
noemd – is een bijzonder geval: er is geen allergie en
toch vindt er een zelfde reactie plaats als bij een
echte allergische reactie. De oorzaak is de hoge
concentratie van het histamine, die in het maag-
darmkanaal ontstaat door de activiteit van histami-
nevrijmakers in het voedsel. Histamine is de werk-
zame stof uit de mestcellen die vrijkomt bij een
allergische reactie type I. In dit soort gevallen is de
reactie identiek aan die bij een allergie, maar van
een allergie is geen sprake. Vooral in zeevruchten
kunnen soms veel histaminevrijmakers voorkomen.
Een pseudoallergie wordt af en toe voor een

voedselvergiftiging aangezien, maar bij een voed-
selvergiftiging is er meestal sprake van een besmet-
ting met bacteriën en/of hun toxines. De oplossing
om een pseudoallergie te voorkomen is – net als bij
bacteriële voedselvergiftiging – om voedsel koud en
niet te lang te bewaren.

j3.2.5 Diagnostiek: hoe toon je een
voedselallergie aan?

Het aantonen van een voedselallergie is moeilijk
doordat je zo veel verschillende dingen eet die op
hun beurt ook weer samengesteld kunnen zijn uit
verschillende voedingsmiddelen. Het is soms een
hele zoektocht voordat duidelijk is waarvoor ie-
mand allergisch is. Meestal wordt eerst in een ge-
sprek uitvoerig nagegaan waarop iemand heeft ge-
reageerd, of dat al vaker is gebeurd op hetzelfde
voedingsmiddel en welk tijdsinterval er was tussen
de reactie en het eten van het voedingsmiddel. Bij
een samengesteld product wordt nagegaan wat de
afzonderlijke ingrediënten waren. Vervolgens
wordt er met testen verder onderzoek gedaan.
Testen kan gebeuren met behulp van een bloed-

test, een huidtest en/of een eliminatie-provocatie-
test (par. 5.1). Bij een bloedtest worden IgE-anti-
stoffen tegen de verdachte voedingsmiddelen in het
bloed bepaald. Deze test wordt niet beı̈nvloed door
medicijnengebruik en kan dus ook goed worden
gebruikt bij patiënten met huidziektes.
Bij de veelgebruikte huidtest (fig. 7.9) wordt een

druppeltje testextract op de huid aangebracht waar
vervolgens doorheen wordt geprikt met een naald of
lancetje. Tegenwoordig is ook recombinant testma-
teriaal, verkregen door gentechnologie, beschik-
baar. Verse voedingsmiddelen kunnen worden ge-
test door met de lancet eerst in het voedingsmiddel
en daarna in de huid te prikken. Bij huidtesten is er
een klein risico op een sterke allergische reactie.
Voorzorgsmaatregelen om snel te kunnen ingrijpen
zijn daarom nodig.
Zowel de bloed- als huidtest hebben één belang-

rijke beperking: een negatief resultaat sluit een al-
lergie niet helemaal uit, terwijl een positief resul-
taat in minder dan 50% van de gevallen het defini-
tieve bewijs voor een allergie levert.

Een belastende en tijdrovende test is de provocatie-
test, waarbij de patiënt het verdachte voedingsmid-
del in geleidelijk oplopende hoeveelheden te eten
krijgt. Dit kan ‘open’ (de patiënt ziet wat hij krijgt)
of ‘blind’ gebeuren, waarbij het verdachte voe-
dingsmiddel verstopt, is ander voedsel en de patiënt
niet weet of hij het voedsel met dan wel zonder het
verdachte voedingsmiddel (de placebo) krijgt. Bij
een dubbelblinde test weet ook de verpleegkundige
en/of arts dit niet. Deze laatste testvorm is de beste,
omdat hiermee iedere beı̈nvloeding van buitenaf
kan worden voorkomen. Provocatietesten zijn niet
zonder risico en kunnen alleen worden uitgevoerd
onder goede bewaking in ziekenhuizen met erva-
ring.

j3.2.6 Voorkómen en behandeling van een
voedselallergie

De behandelingsmogelijkheden bij een voedselal-
lergie zijn beperkt en genezing is niet mogelijk. De
nadruk ligt op het vermijden van de voedingsmid-
delen die klachten geven. Soms is dat simpel, bij-
voorbeeld bij een allergie voor een enkele fruitsoort
als appel. Moeilijker wordt het als het om verschil-
lende voedingsmiddelen gaat, vooral als die veel
gebruikt worden in samengestelde producten, zoals
koemelk, kippenei en noten (fig. 3.70). De super-
markt ligt er vol mee.
Bij een allergie kan de patiënt behoorlijk beperkt

worden in zijn productkeuze. In zo’n geval in het
nuttig om een ervaren diëtist de patiënt te laten
begeleiden, waarbij niet alleen goed gelet wordt op
het vermijden van de desbetreffende allergenen,
maar er ook op wordt gelet dat de patiënt een vol-
waardige voeding binnenkrijgt. Etiketten geven
meestal veel informatie over de samenstelling. Bo-
vendien is de wetgeving daaromtrent de laatste ja-
ren aangescherpt: de twaalf belangrijkste allergenen
behoren, indien ze in de ingrediënten voorkomen,
op het etiket te staan (fig. 3.71). Hierdoor is iedereen
gewaarschuwd.
Als neveneffect is de gewoonte ontstaan om op

een etiket allerlei waarschuwingen te zetten, zoals
‘gemaakt in een bedrijf waar ook ... wordt verwerkt’,
of ‘kan sporen bevatten van...’. De fabrikant dekt
zich zo in tegen het feit dat allergenen soms ook
door besmetting tijdens de productie in het voedsel
terechtkomen. Bij een dergelijke waarschuwing
blijft het de vraag ‘zit het er nu wel of niet in?’, ‘mag
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Figuur 3.70
Bakproducten bevatten,
naast meel, meestal ook
nog melk, ei en noten.
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ik het wel of niet eten?’. Daardoor neigen patiënten
ertoe om zulke waarschuwingen te negeren, met de
nodige risico’s van dien. Het beste is om ‘verdachte’
producten te laten staan, zeker als het een ernstige
allergie betreft.
In gevallen dat de producent zich niet van een

(mogelijke) allergenen bewust is, ontbreekt een
waarschuwing op het etiket. Helemaal zeker dat een
product vrij is van een bepaalde stof ben je als con-
sument dus nooit.

Medicijnen

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen kan er soms
toch een allergische reactie optreden; denk bijvoor-
beeld aan een fout in het dieet. Daarom krijgt een
patiënt het advies altijd medicijnen op zak te heb-
ben voor het geval dat... Bij milde reacties worden,
net als bij rinitis van pollen, antihistaminica ge-
adviseerd. Bij ernstige reacties wordt een speciale
injectiepen voorgeschreven die de patiënt, zijn
familie en vrienden kunnen gebruiken. Deze pen
bevat epinefrine (= adrenaline), een snelwerkend
hormoon dat de allergische reactie remt. Belangrijk
is dat het gebruik en de werking goed worden uit-
gelegd en dat duidelijk is in welke situatie het me-
dicijn moet worden gebruikt (par. 4.5).

Omgaan met een voedselallergie

Het leven met een voedselallergie is niet altijd even
gemakkelijk, zeker als het risico op een ernstige
reactie bestaat. Vaak heeft een patiënt al vervelende
reacties meegemaakt voordat de diagnose wordt ge-
steld. Uit eten gaan wordt voor sommigen taboe en
is voor anderen eerder inspanning dan ontspan-
ning, omdat ze er voortdurend alert op moeten zijn
of het wel goed gaat. Ook de omgeving begrijpt het
niet altijd; zelfs goede vrienden kunnen denken dat
het aanstellerij is. Daardoor nemen sommige
patiënten bewust te veel risico’s, met alle gevolgen
van dien. In kader 3.6 staan richtlijnen om beter te
kunnen omgaan met een voedselallergie.

Kader 3.6 Omgaan met een
voedselallergie

Bij het omgaan met een voedselallergie zijn de
volgende zaken belangrijk.
. Let goed op de etiketten.
. Let op eventuele veranderingen in de produc-
ten.

. Laat je goed voorlichten.

. Vraag eventueel begeleiding door een diëtist.

. Houd je algehele conditie en gewicht in de
gaten.

. Neem indien nodig, vooral op reis, medicijnen
mee.

. Oriënteer je van tevoren op het voedsel in
vakantiebestemmingen.

Patiëntenverenigingen als de Stichting VoedselAl-
lergie (www.voedselallergie.nl) en het Nederlands
Anafylaxis Netwerk (www.anafylaxis.nl) kunnen
hulp bieden. Ze geven brochures uit, organiseren
informatiebijeenkomsten, geven telefonisch advies
en bieden contact met lotgenoten. Ook geven deze
verenigingen informatie over specifieke situaties,
zoals het omgaan met een voedselallergie op school,
op vakantie en bij het dineren in een restaurant.

j3.3 Insecten: gif, beten en steken

Er bestaan in de wereld meer dan zes miljoen soor-
ten insecten. Van de meeste daarvan hebben mensen
lichamelijk gezien totaal geen last. Slechts enkele
insecten zoeken mensen op en kunnen bijten of
steken. Een enkele keer zal door een toevallig con-
tact een doorgaans onschuldig insect zich verweren
door te bijten of te steken.

j3.3.1 De veroorzakers: vóórkomen en
levenswijze

De veroorzakers vallen uiteen in twee grote groe-
pen: de bijtende insecten die hun monddelen ge-
bruiken en waarvan het speeksel de reactie veroor-
zaakt en de stekende insecten die een angel dragen,
bijna altijd als verdedigingswapen. Alleen wespen
gebruiken de angel ook als aanvalswapen. De aller-
gie wordt veroorzaakt door het angelgif.

Bijtende insecten

Insecten die bijten zijn bijvoorbeeld de steekmug-
gen ofwel muskieten (een groep families: Culico-
morpha) en de dazen, de Tabanidae-familie. Ze beho-
ren tot de orde Tweevleugeligen (Di-ptera) en hebben
geen angel. Alleen de vrouwtjes bijten op zoek naar
(menselijk) bloed dat nodig is voor de aanmaak van
de eitjes. Om het opzuigen van het bloed te verge-
makkelijken, spuiten ze wat speeksel in de huid om
de bloedstolling te remmen. Het speeksel veroor-
zaakt een reactie in de huid: jeuk, roodheid en
zwelling. Eigenlijk heeft bijna iedereen daar wel
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Figuur 3.71
Etiketten geven tegenwoordig veel informatie over mogelijk aanwezige allergenen.
E-nummers geven aan dat een bepaalde stof aan het voedingsmiddel is toegevoegd.
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een beetje last van. De zwelling kan bij sommige
mensen echter ook redelijk groot worden, zeker bij
kinderen, bijvoorbeeld aan het begin van de zomer
als de muggen weer beginnen te bijten.
Ook vlooien kunnen vervelende reacties geven.

Vlooien (de Pulicidae) zijn bloedzuigende parasieten
die leven op het bloed van hun gastheer. Wanneer de
vlo bijt om bloed te zuigen, ontstaat een jeukend
rood vlekje met centraal een klein bobbeltje. De
bijtopening is vaak ook nog zichtbaar. De honden-
en de mensenvlo komen nauwelijks nog voor. Bij
mensen komt tegenwoordig eigenlijk alleen de kat-
tenvlo (Ctenocephalides felis) nog voor (fig. 3.72). Deze
veroorzaakt eigenlijk alleen bij katten en honden
meer uitgebreide allergieën.

Steekmuggen De steekmuggen ofwel muskieten
hebben een zuigsnuit waarmee de vrouwtjes bijten
om bloed op te zuigen (fig. 3.73). Vooral in het begin
van de zomer, wanneer er weer meer muggen zijn, is
dit een probleem. Bij sommige mensen kan de
zwelling vrij groot worden, vooral bij kinderen. In
Nederland en België is het bijna altijd de gewone
steekmug (Culex pipiens) die overgevoeligheidspro-
blemen veroorzaakt. Echte allergieën voor mug-
gensteken zijn vrij zeldzaam.
De steekmug leeft meestal niet langer dan twee

weken en wordt actief bij warm vochtig weer. Het
diertje houdt van warme, vochtige, schaduwrijke
tot donkere plaatsen, zoals slaapkamers. Vooral vo-
gels worden door Culex pipiens gestoken, maar ook
zoogdieren, zoals de mens, dienen als voedselbron.
De mannetjesmuggen, herkenbaar aan de grote

veervormige sprieten waarmee ze de vrouwtjes rui-
ken, zuigen hoogstens wat vocht of nectar op. De
vrouwtjes zetten de eieren af aan het oppervlak van
liefst stilstaand, niet al te schoon, water. Hoe de
eitjes zich ontwikkelen is sterk afhankelijk van de
temperatuur. De eieren komen snel uit en ontwik-
kelen zich tot een zwartgekleurde larve die viermaal
vervelt. Via het popstadium ontwikkelt hij zich in
twee tot veertien dagen tot een volwassen mug. De

larven hangen onder het wateroppervlak en voeden
zich door algen en organisch afval uit het water te
filteren. In de stad zijn vijvertjes vaak kweekplaat-
sen van muggen. In het najaar zoeken de vrouwtjes
schuilplaatsen om te overwinteren. In het voorjaar,
bij voldoende warm weer, worden ze actief en zetten
ze – voor ze doodgaan – de eieren af.
Kriebelmuggen (Simuliidae) en Knutten (Ceratopo-

gonidae) veroorzaken slechts zelden last; eigenlijk
alleen als ze in grote zwermen voorkomen. Muggen
zijn vooral bekend en gevreesd als overbrengers van
allerlei parasieten en ziektes. De beruchtste is de
Malariamug (Anopheles gambiae). Naast Culex pipiens

wordt er in Nederland en België af en toe een ver-
dwaalde andere Culex-soort of – gelukkig zelden –
de Malariamug uit de tropen en de Tijgermug (Aedes
albopictus) uit China gevonden.

Dazen
In Nederland en België komen zo’n 35 soorten da-
zen voor, verdeeld over verschillende geslachten.
Het meest bekend is de algemeen voorkomende Re-
gendaas (Haematopota pluvialis), die bijna altijd ver-
antwoordelijk is voor de door mensen opgelopen

j3:73a
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Figuur 3.73
a Het vrouwtje van de steek-
mug heeft een lange steek-
snuit.
b Het mannetje is gemakke-
lijk te onderscheiden door
zijn enorme voelsprieten.

j3:72

Figuur 3.72
Digitaal bewerkte SEM-
opname van een kattenvlo.
De natuurlijke kleur van de
vlo is zeer donkerblauw of
bruin-zwart.
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steken (fig. 3.74). Een enkele keer worden mensen
ook door de Gewone goudoogdaas (Chrysops relictus)
gestoken (fig. 3.75). Een Daasvlieg wordt ook wel
Brems, Steek- of Paardenvlieg of – in het zuiden –
Blinde daas genoemd. Dazen lijken veel op huis-
vliegen, maar ze zijn groter: de Regendaas wordt
8-12 mm groot, met stevige, opvallende monddelen.
Ze komen vooral voor op iets vochtige plaatsen die
naast zon ook wat schaduw bieden, zoals bosran-
den.
Regendazen zetten hun eieren af in pakketjes van

wel duizend stuks, meestal op planten die in het
water of op een modderige bodem staan. Ze komen
na ongeveer een week uit. De gehele ontwikkeling is
sterk afhankelijk van het weer. De larven leven van
andere in de modder levende insecten. Ze vervellen
meestal zeven keer voordat ze zich verpoppen. Lar-
ven kunnen lange tijd zonder voedsel en ze kunnen
– zeker de poppen – goed tegen droogte. Meestal
overwinteren ze als pop, net onder het oppervlak.
De ontwikkelingstijd is zeer variabel, van één tot

enkele jaren. Er kan daarom per jaar nooit meer dan
één generatie dazen ontstaan. Ze komen uit in mei
en vliegen bij een hoge (� 70%) luchtvochtigheid en
temperatuur (± 26 8C) rond tot in september. Dazen
zijn vooral overdag actief. Volwassen regendazen
kunnen 30 tot 60 dagen leven. De mannetjes voeden
zich voornamelijk met nectar, de vrouwtjes hebben,
net als bij de muggen, bloed nodig voor de ei-ont-
wikkeling.
De snuit van de daas is kort en stomp en de beet is

krachtig; ze kunnen zelfs door dunne kledingstuk-
ken heen bijten. Anders dan de beet van de mug, die
je bijna niet voelt, is de beet van een daas dan ook
erg pijnlijk. Dazen worden moeten niet verward
worden met horzels, ook grote vliegen uit de familie
Oestridae. Horzels kunnen niet bijten. De larven pa-
rasiteren in levende dieren, die van de dazen leven
bij wateroppervlaktes.

Stekende insecten

De in Nederland voorkomende angeldragers zijn de
bijen, wespen en hommels. De angeldragende in-
secten (Aculeaten) behoren tot een groep families met
twee paar dunne, doorzichtige vleugels: de Vlies-
vleugeligen of Hymenoptera. Tot de Hymenoptera
behoren de families van de Bijen, inclusief de
Hommels (Apidae) en de Plooivleugelwespen (Vespi-
dae). De familie van de Vespidae wordt verder on-

derverdeeld in ondermeer de Vespinae (Papierwes-
pen) en Polistinae ofwel Veldwespen, die verwarrend
genoeg vaak ook Papierwespen genoemd worden.
De Vespinae danken hun naam aan het materiaal
waaruit het nest bestaat: een soort papier dat ze zelf
uit fijngekauwd hout maken. Tot de Vespinae be-
horen drie hier belangrijke geslachten: de Hoornaar
(Vespa), de Kortkoppen (het geslacht Vespula), ook
wel Limonadewespen genoemd, en de Langkoppen
(het geslacht Dolichovespula).

De levenswijze van de Aculeaten De Aculeaten heb-
ben een zeer bijzondere levenscyclus. De vrouwtjes
kunnen zowel bevruchte als onbevruchte eieren
leggen. Uit de bevruchte eieren ontstaan vrouwtjes,
uit de onbevruchte eieren ontstaan mannetjes.
Vooral bekend zijn de sociaal levende bijen, hom-
mels en wespen. Ze kunnen grote kolonies vormen:
bij de honingbij in de zomer zo’n 30.000 tot 50.000
individuen, soms zelfs meer. Bij de wilde Bijen,
Hommels en Wespen zijn het er niet meer dan een
paar honderd, zoals bij sommige hommels, of een
paar duizend, zoals bij een aantal wespensoorten.
Bijna alle individuen in de kolonie zijn onvol-
groeide vrouwtjes, de steriele werksters, waarbij de
eierlegbuis (ovi-positor) veranderd is in een angel,
Daarom kunnen alleen werksters van de sociaal le-
vende bijen, hommels en wespen steken.
In de kolonie zijn er naast de werksters altijd één

of meer volgroeide, eierleggende, wijfjes, de konin-
ginnen of moeren, en mannetjes, de darren. In de
zomer vliegen de jonge koninginnen en darren uit
om te paren. Na de paring sterft de dar; de koningin
zoekt een beschutte plaats om te overwinteren en
zal in het voorjaar een nieuwe kolonie stichten.
Bij ons vormen alleen de bijen overwinterende

kolonies. Een bevruchte bijenkoningin keert naar
de kolonie terug. Voor het stichten van een nieuwe
kolonie neemt de vorige koningin een groot deel
van de kolonie mee. In een bijenkolonie wordt uit-
eindelijk maar één koningin getolereerd: de konin-
ginnen doden elkaar of ze worden door de werksters
gedood. In het najaar worden de overgebleven dar-
ren verjaagd of gedood.
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Figuur 3.74
Stekend vrouwtje van de
Regendaas.

Figuur 3.75
Vrouwtje van de Goudoog-
daas.
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Kader 3.7 Feiten over insectenaller-
gieën

. Een Nederlander (en Belg) wordt gemiddeld
één keer per tien jaar door een bij of wesp
gestoken.

. Vooral wespen steken: slechts 20% van de
steken gebeurt door bijen.

. 1-3% van de bevolking reageert allergisch op
een bijen- of een wespensteek.

. Bij zo’n 2000 personen is de reactie zo ernstig
dat ze de huisarts of Spoed Eisende Hulp
opzoeken.

. Er sterven per jaar één tot drie mensen aan
een bijen- of wespensteek.

. Voor een mens van 70 kilo zijn ongeveer 1500
steken van bijen of wespen dodelijk.

. Bij een allergisch persoon kan één steek al
fataal zijn.

. Hommelgif lijkt veel op dat van de bij; wes-
pengif is anders.

Bijen
. Er zijn ongeveer 9000 imkers – bijna allemaal
amateurs – met in totaal ongeveer 70.000
bijenvolken (telling 1994).

. Een bijenvolk kan tot 80.000 werksters heb-
ben; meestal is het aantal 30.000 tot 50.000.

. Alleen bijenvolken overwinteren; bij hommels
en wespen overwinteren alleen de koningin-
nen.

. Bijenhouders worden vaak gestoken: wekelijks
tot maandelijks.

. Van de bijenhouders zal naar schatting 14–
35% vroeger of later allergisch worden voor
bijengif.

Wespen en hommels
. Wespenvolken tellen zelden meer dan 5000
individuen.

. Wespen leggen hun nesten graag aan op
droge beschutte plekken, tussen muren en op
zolders.

. Hommels kunnen solitair of sociaal zijn.

. De nesten van de sociale hommels tellen niet
meer dan 100 tot 500 individuen.

. Hommelnesten bevinden zich onder de grond
onder de bomen, in oude muizen- en vogel-
nesten, onder rieten daken enzovoort

. Hommels worden veel gebruikt voor bestuiving
in kassen, vooral voor tomaten.

Insecten steken met hun angel. De angel van de bij
heeft grote weerhaken, waardoor hij na een steek in
de menselijke huid achterblijft en de bij sterft (fig.
3.76). De angel van de wesp is veel gladder en blijft
niet zo gauw achter (fig. 3.76). Wespen kunnen vaak
meer dan één keer steken. De angel zit aan de ach-
terkant van het lijf en is verbonden met een gifzakje
dat bij een steek samentrekt en het gif via de angel
de huid inperst. Bijen en hommels gebruiken de
angel om andere dieren af te schrikken; wespen do-
den of verlammen er ook andere insecten mee om ze
als voer voor hun kroost te kunnen meenemen naar
het nest. Het gif veroorzaakt onder andere pijn,
zwelling en jeuk, maar kan ook forse allergische
reacties veroorzaken. Iedereen kan allergisch wor-
den voor angelgif, maar doet dat gelukkig lang niet
altijd.

Wespen
De grootste boosdoener in Nederland en België is de
Kortkopwesp, ook wel Limonadewesp genoemd. Dit
beestje neemt 80-85% van de insectensteken voor
zijn rekening. Ze zijn te herkennen aan hun geel-
zwart gestreept lijf en de typische ‘wespentaille’. De
meest voorkomende limonadewespen in Nederland
zijn de Gewone wesp (Vespula vulgaris; fig. 3.78) en de
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Figuur 3.76
Digitaal bewerkte SEM-
opname van een angel van
de Honingbij. De angel heeft
grote weerhaken. De
natuurlijke kleur is donker-
bruin tot zwart.

Figuur 3.77
Digitaal bewerkte SEM-
opname van een angel van
de Gewone wesp. De angel
heeft kleine weerhaakjes. De
natuurlijke kleur is donker-
bruin tot zwart.

j3:78

Figuur 3.78
Gewone wesp.
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Duitse wesp (Vespula germanic), die op het eerste ge-
zicht nauwelijks van elkaar verschillen.
De nesten van wespen hebben eind augustus, be-

gin september de maximale omvang bereikt. Tegen
die tijd zijn ook de jonge koninginnen geboren. De
werksters hebben dan geen taak meer en trekken de
wijde wereld in. Volwassen wespen lusten alleen
zoetigheid en gaan op zoek naar alle mogelijke sui-
kerbronnen als nectar en honingdauw, maar ook
fruit, limonade en ijs. De wespen laten zich hun
eten niet gemakkelijk ontnemen: de meeste wes-
pensteken gebeuren dan ook in de periode van au-
gustus tot begin oktober.
De Hoornaar (Vespa crabro) wordt tegenwoordig

steeds vaker gesignaleerd in Nederland (fig. 3.80).
Deze wesp is meer dan twee keer zo groot als de
gewone wesp en valt verder op door het roodachtige
borststuk en haar felle geluid. Allergische reacties
op de hoornaar komen weinig voor (cijfers ontbre-
ken overigens), omdat ze de mensen niet opzoekt;
ze wordt wel agressief als je binnen vijf meter van
het nest komt. Het gif lijkt veel op dat van andere
wespen (en bijen), maar bevat meer acetylcholine,
een overdrachtsstof uit het zenuwstelsel, waardoor
de steek pijnlijker is dan die van een gewone wesp
of bij.
Ook de Langkopwespen (het geslacht Dolichove-

spula) steken niet snel. Ze hebben in tegenstelling
tot de Vespulasoorten lange wangen met een klein,
bijna rond kopje (fig. 3.81). Langkopwespen maken
op ongeveer één tot twee meter hoogte boven-
grondse nesten tegen omheiningen, bomen en
struiken. Ze komen vooral voor op open plekken in

een boom- of struikrijke omgeving, liefst in de
buurt van water.
Alle tot dusverre genoemde insecten komen ook

in het buitenland voor. Rond de Middellandse Zee
komt nog een ander soort wesp voor, de Polistes
(fig. 3.82). Deze wesp lijkt heel erg op de limonade-
wespen die in Nederland voorkomen, maar is iets
kleiner en de wespentaille is meer geknikt. In het
Nederlands heet deze wesp ook wel, ten onrechte,
Papierwesp.
Veldwespen (Polistinae) zijn slanker dan de hier-

voor behandelde kort- en langkoppen. De soort is
van andere wespen te onderscheiden door het iets
afgeplatte, slankere lichaam. De bekendste veld-
wesp is de in Midden- en Zuid-Europa frequent
voorkomende Polistes dominulus. In Nederland komt
hij vooral in Zuid-Limburg voor, elders is hij zeld-
zaam. Deze wesp maakt holen op beschutte plaat-
sen en het nest heeft geen papieren omhulsel, maar
is open. Polistes dominulus jaagt voornamelijk op in-
secten en is niet geı̈nteresseerd in zoetigheid. Va-
kantiegangers die in mediterrane landen zijn ge-
stoken, dienen er bedacht op te zijn dat ze gestoken
kunnen zijn door een veldwesp. Bij behandeling
van polistessteken moet er rekening mee worden
gehouden dat het gif van de polistes iets verschilt
van dat van de andere wespen.

Honingbijen
De Honingbij (Apis mellifera) is bruin met zwart ge-
kleurd; de strepen zijn echter niet erg goed te zien
(fig. 3.84). Anders dan bij de wespen komen kleur en
streping van de beharing en niet van het pantser. De
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Figuur 3.79
Uitgestoken angel van de
Gewone wesp. De angel is
2 mm lang.

Figuur 3.80
Hoornaar op boomstam. De
Hoornaar komt vooral voor
aan bosranden.
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Figuur 3.81
De Langkopwesp.

j3:82

Figuur 3.82
De Polistes uit Zuid-Europa
komt in Nederland uitslui-
tend in Zuid-Limburg voor.
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Figuur 3.83
De Zweefvlieg lijkt veel op
een wesp, maar is een echte
vlieg en kan niet steken. Hij
heeft twee vleugels en korte
voelsprieten en kan bij een
bloem in de lucht stilstaan;
bijen en hommels kunnen dit
niet.

Figuur 3.84
De Honingbij.
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belangrijkste voedselbron voor de werkster is bloe-
mennectar, maar de koningin en larven hebben
grote hoeveelheden stuifmeel nodig als bron van
eiwit, vitamines en mineralen. Pollen wordt in een
zogeheten korfje aan de achterpoten meedragen.
Bijen steken meestal pas als je ze stoort bij het zoe-
ken naar voedsel of wanneer je te dicht bij de kolo-
nie komt. Allergische reacties na een bijensteek ko-
men in Nederland en België het meest voor bij im-
kers en hun familieleden.

Hommels
Hommels (voornamelijk het geslacht Bombus) zijn
veel hariger en boller van vorm dan wespen of bijen.
Ze zijn zwart met geel gestreept, maar hebben vaak
een wit of oranje achtereind (fig. 3.86). Net als bij de
honingbij komen kleur en streping van de beharing.
Een andere overeenkomst met de bij is dat hommels
stuifmeel verzamelen als voedsel voor het broed. In
de vrije natuur steekt een hommel vrijwel niet,
tenzij je erbovenop gaat staan of zitten. Wel worden
vaak allergische reacties gezien bij kwekers die
hommels gebruiken voor het bestuiven van tomaten
en paprikabloemen.

j3.3.2 Gevolgen van een allergische reactie
door insectengif

Reacties veroorzaakt door het gif

De allergische reactie na een steek door angeldra-
gende insecten is het gevolg van het gif dat in het
lichaam belandt. De reactie is een type I, IgE-geme-
dieerde, allergische reactie. De samenstelling van
het gif van bijen en wespen verschilt, maar ieder gif
bevat een aantal enzymen, waaronder proteases
(eiwitsplitsende enzymen), die de weefselstructuur
aantasten. Door deze enzymatische activiteit van
het gif wordt de reactie nog versterkt. De pijn na de
steek wordt extra versterkt door de aanwezigheid
van overdrachtsstoffen van het zenuwstelsel of
daarop lijkende stoffen, zoals acetylcholine, dopa-
mine en adrenaline, maar ook het histamine dat een
hoofdrol speelt bij de allergische reactie.
De reactie op het gif van de Wesp, Bij en Hommel

is vergelijkbaar, maar het wespengif werkt het
sterkst. Net zoals bij beten van muggen en dazen
kan het plaatselijk een zwelling veroorzaken. De
zwellingen door bijen- en wespensteken kunnen
echter in de loop van de dag nog aanzienlijk groter
worden. Zo kan het gebeuren dat iemand die door
een wesp in zijn vinger wordt gestoken, in de loop
van de dag eerst een dikke hand krijgt, terwijl de
volgende dag zelfs de hele arm kan opzwellen. Deze
kan zo dik worden dat het slachtoffer er helemaal
niets meer mee kan doen. Vaak is de arm ook rood
en warm, waarbij er ook nog sprake kan zijn van een
koortsig en/of misselijk gevoel. Zo’n forse allergi-
sche zwelling wordt ook wel ‘large local‘ genoemd.
Het is waarschijnlijk het gevolg van een type-IV-
vertraagd-overgevoeligheidsreactie (par. 1.4.4) en is
daarmee enigszins vergelijkbaar met een contactal-
lergie (par. 3.4, 3.5). Geschat wordt dat niet meer
dan 3% van de bevolking allergisch reageert op een

bijen- of wespensteek. Large locals na een steek ko-
men bij 3-17% van de hele bevolking voor.

Wanneer is er dan wel sprake van een allergische
reactie?

Bij een allergische reactie krijgt het slachtoffer last
van klachten over het hele lichaam, dus ook op grote
afstand van de steek. De huid wordt bijvoorbeeld
rood of er ontstaan galbulten over het hele lichaam,
en het gaat overal jeuken. De jeuk begint vaak als
eerste aan de binnenkant van de handpalmen en op
de behaarde delen. Ook kun je misselijk worden,
buikkrampen krijgen en vervolgens gaan braken en
kan de ontlasting niet langer worden ophouden.
Het slachtoffer kan snel benauwd worden doordat
zijn keel gaat dichtzitten of doordat hij een astma-
aanval krijgt. Daarnaast kan het hart heel snel gaan
kloppen, wat een erg onrustig gevoel geeft. Op een
gegeven moment kan ook de bloeddruk dalen. Dit
merk je doordat je duizelig wordt en niet meer goed
op je benen kunt staan. Het slachtoffer kan zelfs in
shock raken. Uiteindelijk kunnen daardoor zelfs
mensen overlijden, maar de kans daarop is gelukkig
bijzonder klein (anafylaxie: zie par. 4.5).
Een toxische reactie op een massale aanval door

bijvoorbeeld een wespenzwerm kan veel op een
flinke allergische reactie lijken. Om een allergie vast
te stellen is dan ook een test op antilichamen tegen
gifcomponenten nodig.

Hoe groot is de kans dat je opnieuw reageert?

Na een Large local is de kans groot dat dit zich een
volgende keer weer voordoet. Mensen met een ge-
voelige huid, zoals bij eczeem of galbulten, reageren
op allerlei insectenbeten en -steken met dit soort
reacties. Het maakt dan niet uit of iemand wordt
gebeten door een mug of een daas of wordt gestoken
door een wesp of bij: er treedt altijd een grote
plaatselijke zwelling op. Veel mensen denken dat de
kans op een echte allergische reactie in zo’n geval
groter is, maar dat is niet of nauwelijks het geval.
Na een echte allergische reactie ten gevolge van

een steek door een wesp, bij of hommel is de kans
groot dat zo’n persoon bij een volgende steek weer
allergisch reageert. Vreemd genoeg is dat niet bij
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Figuur 3.85
Bijen op de raat.

j3:86

Figuur 3.86
De Steenhommel. Anders
dan de meeste andere hom-
mels hebben steenhommels
een duidelijk oranje in plaats
van geelwitte punt aan het
achterlijfje. Duidelijk is het
stuifmeelklompje te zien.
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iedereen het geval. Het hangt af van een aantal fac-
toren.
. De steek moet van hetzelfde soort insect komen:
als je allergisch hebt gereageerd op wespengif ben
je niet meteen allergisch voor bijen- of hommel-
gif. Het gif van deze insecten is namelijk anders
van samenstelling. Het kan zijn dat iemand voor
verschillende soorten allergisch is, maar dit is
bijzonder zeldzaam.

. De ernst van de eerdere allergische reactie. Hoe
ernstiger de eerdere reactie, bijvoorbeeld een
shock, des te groter is de kans (> 70%) dat deze
persoon bij een volgende steek weer sterk aller-
gisch reageert. Bij een milde allergische reactie,
bijvoorbeeld alleen galbulten, is de kans op een
nieuwe allergische reactie kleiner (ongeveer 20%).

. Verder is het soort insect ook van invloed: bij-
allergische mensen reageren vaker opnieuw al-
lergisch na een steek dan wesp-allergische men-
sen.

Het blijft mogelijk dat iemand de ene keer wel en
een volgende keer niet allergisch reageert. De reden
hiervan is niet bekend. Pas als iemand drie keer op-
nieuw door hetzelfde insect is gestoken zonder al-
lergisch te reageren, kan worden gezegd dat hij niet
meer allergisch is.

j3.3.3 De behandeling van een allergische
reactie door insectengif

Wat kun je zelf doen?

Forse plaatselijke zwellingen (large locals) kun je
vaak heel goed zelf behandelen. Er zijn allerlei
huis-, tuin- en keukenmiddelen die net als medicij-
nen van de drogist wat verlichting kunnen geven.
Om de pijn te verminderen kun je verdunde (� 5%)
azijn of ammonia gebruiken om op de steek te dep-
pen. Het gif van een bij is zuur en kun je neutrali-
seren met ammonia. Het gif van een wesp is juist
basisch en kun je neutraliseren met azijn. Ook bij
muggen en dazen zeggen veel mensen baat te heb-
ben bij deppen met ammonia óf azijn: beide rem-
men de werking van een aantal verschillende stoffen
uit het speeksel van de daas of de mug. Andere
mensen zeggen dat ook tandpasta op de huid helpt.
Door verdamping van de oplosmiddelen in de
tandpasta en vooral door de menthol kan het ver-
koelend werken. Verder kunnen bepaalde pijnstil-
lers zoals aspirine en ibuprofen helpen om de zwel-
ling te verminderen (ook bij beten van dazen en
muggen). Het slikken van deze pijnstillers geeft ook
wat verlichting van de roodheid en het koortsige
gevoel. Soms wordt ook een papje van deze pijn-
stillers op de gevoelige plaats gesmeerd; of dit werkt
is onduidelijk. Heel goed helpen bepaalde hor-
moonzalven, corticosteroı̈den (par. 4.2.4 en 5.2.3),
ter verlichting van de roodheid en zwelling. Als je
het meteen na een beet of steek op de huid smeert,
kan het vaak verdere klachten voorkomen. Tot slot
is er de vacuümextractor waarmee je wat gif uit de
huid kunt zuigen. Het is niet duidelijk of dit werkt:

je kunt er een echte allergische reactie niet mee
voorkomen.

Wanneer moet je naar een dokter?

Een echt ernstige allergische reactie kun je niet zelf
behandelen. Zodra je merkt dat je allergisch gaat
reageren, moet je een dokter waarschuwen. Deze
kan behandelen met antihistaminica, adrenaline en
prednisolon, een corticosteroı̈d dat de late reactie
(par. 4.2.3) onderdrukt. Als er alleen sprake is van
galbulten, is adrenaline niet nodig. Als je al eerder
een echte allergische reactie hebt gehad, zul je een
adrenalinepen meekrijgen om jezelf meteen iets te
kunnen toedienen. De adrenalinepen is een spuit
met een ‘verborgen’ injectienaald die bij druk naar
buiten komt: de adrenaline auto-injector. Deze zijn
onder de merknamen EpiPen en Anapen verkrijg-
baar (zie tabel 4.2 en fig. 6.4). De naald kan pas
vrijkomen na het afhalen van een veiligheidsdop.
De injector moet worden voorgeschreven door een
arts. Deze spuit verhindert de verergering van de
reactie en mag niet uit voorzorg worden gebruikt.

j3.3.4 Zijn allergische reacties te voorkomen?

Je kunt in ieder geval proberen het contact met ver-
dachte insecten zoveel mogelijk te vermijden. Al-
leen immuuntherapie (par. 5.3) kan een allergische
reactie voorkomen. Daarbij wordt een patiënt on-
gevoelig gemaakt, gedesensibiliseerd, door de aller-
gische stof te injecteren in het lichaam. Immuun-
therapie werkt bij allergieën voor angelgif veel beter
dan bij sommige andere allergieën.
Beten van muggen en dazen geven eigenlijk al-

leen plaatselijke reacties; in deze gevallen wordt
immuuntherapie niet toegepast. Bij een allergie
voor insecten met een angel gebruikt men bij im-
muuntherapie het gezuiverde gif van de bijen, wes-
pen of hommels. Het gif wordt in oplopende con-
centraties ingespoten in de bovenarm. De injecties
worden in het begin wekelijks en later maandelijks
tot zeswekelijks gegeven en worden tot meer dan
drie jaar lang gegeven. Na ernstige reacties, zoals
een shock, wordt meestal vijf jaar behandeld. Deze
lange tijd is nodig om er zeker van te zijn dat het
resultaat blijvend is, ook na het stoppen van de be-
handeling.
De behandeling werkt heel goed: al enkele weken

na de start is iemand beschermd tegen een allergi-
sche reactie. Op dat moment is het al niet meer
nodig om de adrenalinepen bij je te hebben.

j3.4 Contactallergenen

Bij contactallergenen gaat het om stoffen die op de
huid komen en daar een allergische reactie oproe-
pen. Anders dan bij inhalatie-allergenen (par. 1.5.1),
die direct in de slijmvliezen van oog, neus en
ademhalingswegen terechtkomen, gaat het bij con-
tactallergenen om stoffen die via de huid binnen-
komen. Het zijn dan ook geen eiwitten, maar aller-
lei andere stoffen met een laag molecuulgewicht. De
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reactie zie je als eczeem (= ontsteking van de huid,
gekenmerkt door roodheid, schilfering en blaasjes,
gepaard gaand met jeuk). Het metaal nikkel is het
meest voorkomende contactallergeen in Nederland:
ca 10-20% van de vrouwen is voor dit metaal aller-
gisch. Voor andere contactallergenen is meestal
minder dan 1% van de bevolking allergisch.

De contactallergie

Wanneer de haren op het hoofd rond het 45ste le-
vensjaar grijs beginnen te worden, zullen in ieder
geval de meeste vrouwen hun haar gaan verven.
Daarbij wordt meestal de donkere haarverf PPD
(parafenyleendiamine) met een chemische reactie
aan de haren gekoppeld en is het grijs voorlopig
weer verdwenen. Het verven zal om de zoveel we-
ken/maanden herhaald moeten worden. Meestal zal
dat probleemloos verlopen, maar soms kan er na een
paar verfbeurten, juist op de plekken waar het ge-
verfde haar in contact komt met de huid, eczeem
ontstaan: een jeukende, rode uitslag met zwelling
op de oren en langs de haargrens op het voorhoofd
en in de nek (fig. 3.87). Er is een allergie voor de
haarverf PPD ontstaan.
Om een contactallergie te veroorzaken, moet in-

tensief huidcontact plaatsvinden met een bepaalde
stof. Het leeuwendeel van deze stoffen is alleen als
tussenproduct in chemische fabrieken en laborato-
ria aanwezig; ze komen nooit bij gewone consu-
menten terecht. Om herkend te worden door het
immuunsysteem en een allergie te veroorzaken,
moet de stof kunnen binden aan eiwitten van de
huid. Veel stoffen zijn chemisch inert: ze binden
niet aan eiwitten en kunnen dus geen contactaller-
gie veroorzaken. Brandstoffen als benzine, lpg en
diesel, maar ook oplosmiddelen als ether, ethanol en
thinner, zullen nooit een contactallergie veroorza-
ken. Daarnaast moet de stof klein genoeg zijn om in
de huid te kunnen doordringen: kunststoffen en
plastics (alle polymeren) zullen daarom geen con-
tactallergie kunnen veroorzaken. Een allergie voor
het kunststof autostuur, de gebitsprothese of de
plastic badkuip bestaat niet. Er zijn zo’n honderd
stoffen, niet alleen uit de industrie maar ook uit
planten, die wel een contactallergie kunnen veroor-
zaken. Contactallergie komt hoofdzakelijk voor in
de industrie en enkele andere kwetsbare beroepen,
maar ook in de huiselijke omgeving is het niet ge-
heel uitgesloten.
Bij contactallergie gaat het om een zogenaamd

type-IV-vertraagd-overgevoeligheidsreactie, waarbij
T-cellen het – aan eiwit gebonden – allergeen her-
kennen en actief worden. Ze produceren cytokines,
ontstekingsstoffen die het immuunsysteem active-
ren, dat daarna de allergische reactie in de vorm van
eczeem veroorzaakt. Hoe vaker er huidcontact is
met het allergeen, des te sneller en heftiger zullen
de T-cellen reageren en des te heftiger is het aller-
gisch eczeem.
Een eenmaal opgebouwde contactallergie lijkt

veel op een afstotingsreactie. Het lichaam accepteert
niet langer de aanwezigheid van PPD (of een ander
allergeen) op de huid. Met een eczeemreactie wordt
het PPD afgestoten. Soortgelijke reacties kunnen
ook bij een geneesmiddelallergie optreden (par.
1.5.6, 3.6), maar dan zijn ze vaak veel heftiger en
kunnen zich door het hele lichaam voordoen.

j3.4.1 Industriële producten

Door regelmatig intensief contact van de huid met
de chemische stof, bijvoorbeeld PPD, kun je een
contactallergie opbouwen. Dit opbouwen van een
allergie wordt sensibilisatie genoemd. Wanneer je
opnieuw met de desbetreffende stof (stof X) in con-
tact komt, ontstaat er eczeem. De huid wordt rood,
warm en dik, er ontstaan vochtblaasjes en de hele
huid gaat kapot. Soms wordt de huid alleen rood en
schilferig. In beide gevallen is er veel jeuk.
Het vermogen om allergisch te reageren ligt ver-

ankerd in een groep (kloon) witte bloedlichaampjes
met een specifiek geheugen voor stof X. Het gaat
hierbij om geheugencellen ofwel memory T-cells (zie
kader 1.2). Deze witte bloedlichaampjes met een
immunologisch geheugen leiden een slapend be-
staan in de lymfeklieren totdat de huid – soms wel
tien of veertig jaar later – opnieuw in contact komt
met stof X. Op dat moment worden deze witte
bloedlichaampjes als het ware wakker, gaan zich
razendsnel delen en zorgen voor de allergische re-
actie in de vorm van eczeem. Hoe vaker er huid-
contact is, des te heftiger het allergisch eczeem.
Vooral bij ambachtelijke beroepen zoals kapper,

veehouder of bloemist, maar ook in verschillende
industriële bedrijfstakken zoals de metaalindustrie,
kan een werknemer regelmatig blootgesteld worden
aan allergene industriële producten, de zogenaamde
beroepsallergenen. Het gaat hierbij om kleine che-
mische stoffen die bij herhaald contact een allergie
kunnen veroorzaken (fig. 3.88). Wanneer de be-
roepsallergenen vluchtig zijn, zoals die van onge-
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Figuur 3.87
Bij allergie voor haarverf
ontstaat er eczeem op de
plaats waar het geverfde haar
in contact komt met de huid:
voorhoofd, oorranden en de
nek.

Figuur 3.88
Handeczeem: ernstig aller-
gisch contacteczeem aan
de rechterhand van een
nagelstyliste. Bij plakproeven
bleek zij allergisch te zijn voor
de acrylaten waarmee de
kunstnagels gemaakt wor-
den.
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polymeriseerde epoxyharsen, kan het eczeem zich
in het begin beperken tot het gezicht, vooral de
oogleden. Deze vorm van allergie leidt tot werkver-
zuim en kan het zelfs noodzakelijk maken dat een
werknemer zich moet omscholen.
De bedrijfstakken waarin allergisch contactec-

zeem geregeld voorkomt, worden hierna apart be-
sproken.

Metaalindustrie

Het werk in de metaalindustrie is grofweg te ver-
delen in montage (bouten, moeren, lassen enzo-
voort) en verspaning. Bij verspanende werkzaam-
heden als frezen, boren en polijsten worden grote
hoeveelheden koelvloeistof (= snijolie) gebruikt om
warmte en metaalsnippers af te voeren (fig. 3.89). In
de verspanende metaalindustrie worden onder an-
dere afsluiters voor de oliewinning en petrochemi-
sche industrie gemaakt. De koelvloeistof zal altijd
conserveermiddelen of fungiciden (biocides) bevat-
ten om de groei van bacteriën en schimmels in de
opgewarmde koelvloeistof tegen te gaan. Vooral
schimmelgroei zou binnen de kortste tijd de filters
en leidingen voor de koelvloeistof verstoppen. Het
zijn nu juist deze biocides die gemakkelijk een
contactallergisch eczeem kunnen veroorzaken. Bij
een metaalarbeider die allergisch is geworden voor
bijvoorbeeld de biocide IPBC (iodopropynylbutyl-
carbamaat) kan het probleem soms worden opgelost
door voortaan een koelvloeistof met MCI/MI (me-
thyl(chloro)isothiazolinone) als biocide te gebrui-
ken. Een andere optie is verspaning door een com-
putergestuurde robot in een volledig omkaste
werkruimte, zodat het contact van de werknemer
met het biocide minimaal is. Toch komt het regel-
matig voor dat een werknemer zich moet omscholen
tot bijvoorbeeld montagewerker.

Bouwvak

Het belangrijkste beroepsallergeen in de bouw is
nog steeds het chromaat. Dit komt van nature in
cement voor en veroorzaakt eczeem bij metselaars
en voegers. Sinds kort is het binnen de EU wettelijk
verplicht het gehalte in het cement tot bijna nul (< 2
ppm) te reduceren.

Haast even vervelend zijn tegenwoordig lijmsoorten
zoals de epoxyharsen. Door het vluchtige karakter
van de epoxyhars zal een hiervoor allergisch ge-
worden tegelzetter vanwege de dampen ook geen
ander werk kunnen doen in bijvoorbeeld net bete-
gelde badkamers. De lucht is immers gevuld met
damp van epoxyhars. Schilders voor het binnen-
werk en stukadoors kunnen eczeem krijgen in het
gezicht en aan de handen door allergie voor conser-
veermiddelen in verf en stukadoorskalk. Het is bij
wet bepaald dat binnenshuis alleen nog producten
op waterbasis gebruikt mogen worden, met als ge-
volg dat deze tegenwoordig conserveermiddelen
bevatten.

Kappersvak

Kappers kunnen allergisch worden voor de zure
permanentvloeistof. Deze vloeistof is in Nederland
vrijwel altijd vervangen door de basische perma-
nentvloeistof die geen contactallergie veroorzaakt.
Ook haarverf (zie hiervoor) kan een allergie veroor-
zaken, waarbij niet alleen het verven, maar ook het
knippen van recent geverfd haar handeczeem kan
veroorzaken.

Schoonheidssalon

De laatste decennia worden er steeds meer kunst-
nagels aangebracht (fig. 3.90). Hiervoor gebruiken
de nagelstylisten verschillende acrylaten die eczeem
kunnen veroorzaken in het gezicht en aan de han-
den. Acrylaten zijn vluchtig en verdampen snel in
de lucht van de schoonheidssalon. Onvoldoende
ventilatie van de werkruimte, het ontbreken van een
afzuiging in de werktafel en het niet consequent
dragen van beschermende handschoenen dragen bij
aan het ontstaan van dit betrekkelijk recente be-
roepseczeem. De draagster van de kunstnagels
krijgt vrijwel nooit eczeem.

Veehouderij

Door steeds vaker het stroeve houtzaagsel als
strooisel voor de stal te gebruiken, krijgen steeds
meer boeren last van een allergie voor zaagsel; het
voorheen veelgebruikte gladde stro gaf geen klach-
ten. Bij een zaagselallergie krijgt de boer binnen
enkele uren na begin van zijn werk in de stal eczeem
aan de handen, maar vooral ook in het gezicht. Zo
kan het ogenschijnlijk onschuldige zaagsel soms
het einde betekenen van de agrarische loopbaan van
een enthousiaste boerenzoon. Ook het rubber van
de tepelvoerders, de slangen van de melkmachine,
alsook het rubber van de tegels en de tractorbanden
kunnen allergieën veroorzaken. Naast deze
contactallergieën kunnen veehouders ook nog last
hebben van allerlei dierallergieën.

j3.4.2 Planten

Het is algemeen bekend dat sommige planten door
hun stuifmeel een directe allergie kunnen veroor-
zaken met klachten van rode, tranende ogen, loop-
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Figuur 3.90
Kunstnagels zijn erg populair
geworden.

j3:89

Figuur 3.89
Een metaalbewerker aan de
draaibank. Bij dit verspanend
werk worden enorme hoe-
veelheden koelvloeistof
gebruikt.
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neus en niezen (hooikoorts). Deze vorm van allergie
wordt elders in dit boek behandeld (par. 3.1.1).
Veel minder bekend is dat sommige planten een

contactallergie kunnen veroorzaken, waarbij de
patiënt eczeem krijgt – meestal aan de handen en
onderarmen, soms ook in het gezicht. Vaak gaat het
om mensen die beroepshalve contact hebben met
planten en snijbloemen, zoals kwekers en bloe-
misten.
Een contactallergie voor planten kan zich ook

thuis bij de consument openbaren, bijvoorbeeld
voor de klimop op de schutting of voor de als sier-
bloem in de tuin kweekte chrysanten (fig. 3.92). Het
is een wijdverbreid misverstand dat bestrijdings-
middelen de boosdoener zijn; ook bij kwekers is
meestal de plant zélf en niet het bestrijdingsmiddel
de oorzaak van de huiduitslag. Naast planten(fami-
lies) die contactallergieën en daarmee eczeem kun-
nen veroorzaken, zijn er ook planten met giftige
stoffen die huidreacties oproepen die veel op een
allergie kunnen lijken.

Planten die allergieën geven

Van de familie der Asteraceae (vroegere naam: Com-
posieten of Samengesteldbloemigen) zijn de Chry-
santen de bekendste veroorzakers van klachten. Van
het geslacht Chrysanthemum wordt de als Japanse
chrysant (Chrysanthemum indicum) bekend staande
vorm het meest gekweekt. Menig chrysantenkweker
heeft de teelt moeten staken wegens contactaller-
gisch eczeem aan handen, onderarmen en – opval-
lend genoeg – vooral het gezicht.
Tot de composieten horen niet alleen snijbloemen

als de chrysanten, matricaria’s, asters, solidago’s en
zonnebloemen, maar ook eenjarige planten: de ka-
milles, afrikaantjes, het Moederkruid en het Boe-
renwormkruid (fig. 3.94). Zelfs groentes als andijvie
en witlof behoren tot de composieten en kunnen bij
zowel kweker als consument contactallergieën ver-
oorzaken: vooral eczeem aan de handen bij het
oogsten (kweker) en bij het fijnsnijden (consument)
van de groentes.

Alstroemeria
De Alstroemeria, vroeger ook wel Incalelie genoemd,
is een veelverkochte snijbloem met wel 250 kleur-
varianten (fig. 3.95). Deze relatief voordelige snij-
bloem blijft wel veertien dagen goed en wordt in

zowel enkelvoudige als samengestelde boeketten
verkocht. Meestal worden de blaadjes aan de lange
stengels er door de bloemist handmatig afgerist.
Hierbij komt de bloemist met zijn vingers in con-
tact met een sterk allergeen dat in het sap van de
Alstroemeria zit: tulipaline. Is een bloemist hier-
voor eenmaal allergisch geworden, dan zal hij het
blaadjes rissen aan een ander moeten overlaten of de
bloem uit zijn assortiment moeten halen. Het dra-
gen van handschoenen is meestal geen succes.
Als een kweker allergisch is geworden, zal hij

moeten overschakelen op de teelt van andere snij-
bloemen. Deze snijbloem is zo een beruchte oorzaak
van beroepseczeem. In de vaas geven alstroemeria’s
geen allergie.

Trechterprimula
De Trechterprimula (Primula obconica) was vooral in
de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw een populaire
kamerplant (fig. 3.96), maar veroorzaakte bij veel
huisvrouwen eczeem met sterk jeukende, rode bul-
tjes aan handen, onderarmen en het gezicht. De
allergie werd veroorzaakt door de stof primine. De
trechterprimula is daardoor geleidelijk als kamer-
plant uit de huiskamers verdwenen.
Regelmatig worden allergievrije (priminevrije)

primula’s op de markt gebracht, zij het met wisse-
lend succes: het stabiel doorkweken van primine-
vrije varianten is nog steeds een probleem. De
rondom Pasen gewilde primula’s (Primula polyan-

thus) met vaak geeloranje, maar ook blauwe en roze
bloempjes, zowel in mandjes voor in huis als voor in
de tuin, geven nooit allergieproblemen.
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Figuur 3.95
De Alstroemeria.
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Figuur 3.91
Chrysanten zijn nog steeds
zeer populair als snijbloem en
worden op grote schaal
gekweekt; meestal in kassen,
soms in de koude grond.

Figuur 3.92
Chronisch eczeem aan de
handen van een gepensio-
neerde onderwijzer. Als
hobby heeft hij nog steeds
het kweken van chrysanten,
waarvoor hij lang geleden al
allergisch was geworden.
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Figuur 3.93
De Spinchrysant, een van de
vele variëteiten van deze
populaire en relatief goedko-
pe snijbloem.
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Figuur 3.94
Het Boerenwormkruid
(Tanacetum vulgare) bloeit in
de nazomer in bermen en
langs bosranden, en wordt
steeds vaker gekweekt als
snijbloem.
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Klimop De Klimop (Hedera helix) heeft de afgelopen
tien jaar in Nederland sterk aan populariteit ge-
wonnen. Deze klimplant wordt gebruikt als schut-
ting met de buren, altijd groene bodembedekker,
bekleding van de huismuur voor warmte-isolatie,
als nestmogelijkheid voor vogels en door de bloe-
mist als glanzend groen voor boeketten. Jammer
genoeg bevat de klimop van nature een sterk aller-
geen, het falcarinol. Voor wie allergisch is geworden
voor het falcarinol, zal elke snoeibeurt ontaarden in
een uitbarsting van eczeem in het gezicht, aan han-
den en onderarmen en bij het dragen van een korte
broek zelfs aan de onderbenen. Meestal zal een be-
zoek aan de arts nodig zijn. Tot nu toe bestaat er
geen allergievrije klimop.
Deze allergie voor inheemse klimop heeft overi-

gens niets te maken met de in de VS veelvoorko-
mende allergie voor de beruchte Poison ivy (Toxico-
dendron radicans).

Planten met voor de huid giftige stoffen

Naast allergieveroorzakende planten zijn er planten
die giftige stoffen bevatten. Contact van de huid
met deze planten kan een geweldig heftige reactie
teweegbrengen: in de loop van één à twee dagen
zwelt de huid op, wordt rood en warm en er ont-
staan grote blaren. Deze huidreactie is meer pijnlijk
dan jeukend. Strikt genomen gaat het hierbij niet
om een allergie, maar om een vergiftiging van de
huid. Iedereen kan hiervan reeds bij het eerste con-
tact het slachtoffer worden. Voor de patiënt is het
overigens een minstens zo vervelende, alsook be-
dreigende reactie als een allergische reactie.
Het meest berucht in dit opzicht zijn de planten

van de Wolfsmelkfamilie (de Euphorbiaceae). Ken-
merkend voor deze planten is de witte, kleverige

melk die bij het breken van blad of stengel vrijkomt.
Meestal gaat het om tuinplanten, zoals de groengele
Euphorbia polychroma (fig. 3.97) of de op een vetplant
lijkende Euphorbia myrsinites (fig. 3.98).
Andere planten veroorzaken dit soort huidreac-

ties alleen in combinatie met zon. Algemeen bekend
is de Gewone berenklauw (Heracleum sphondylium),
die vooral aan de waterkant of bosrand groeit. Het
gebruik van de holle stengels als blaaspijp of zwaard
op een zonnige dag kan voor spelende kinderen
dramatische gevolgen hebben. Minder bekend is de
Wijnruit (Ruta graveolens). Dit is een soms overjarige
tuinplant met leerachtige, blauwgroene blaadjes
(fig. 3.99). De plant kan uitgroeien tot wel 40 cm
hoogte, die in juli gele bloempjes draagt. Soms
wordt de Wijnruit aangeplant om de tuin vrij van
katten te houden. Anderen gebruiken de plant als
alternatief wondermiddel voor kleine kwalen als
verstuikte enkel, bloeduitstorting en zonnebrand.
Door Shakespeare werd deze plant aangeduid als
‘herb-of-grace’. Ondanks deze bemoedigende bij-
naam kan, al dan niet bedoeld, contact met deze
plant op een zonnige dag geweldige blaren veroor-
zaken.

j3.4.3 Aantonen en behandeling van een
contactallergie

Aantonen van een contactallergie

Een contactallergie kan alleen worden aangetoond
met een plakproef, vroeger lapjestest genoemd.
Hierbij worden, bijvoorbeeld op maandag, ten
minste 25 verschillende chemische stoffen in alu-
miniumcupjes op iemands rug geplakt (fig. 3.100a).
Na twee dagen, op woensdag, gaan alle plakkers eraf
en een dag later, op donderdag, worden de plak-
plaatsen afgelezen: je kijkt op welke plaatsen er ec-
zeem is ontstaan (fig. 3.100b). Naast de gebruike-
lijke (ongeveer 25) standaardstoffen kunnen, afhan-
kelijk van het beroep, ook andere stoffen worden
geplakt.
Een plakproef is voor de patiënt arbeidsintensief

(hij moet minimaal drie keer naar het ziekenhuis
komen), belastend (hij mag drie dagen niet dou-
chen, zwemmen of zware lichamelijke arbeid ver-
richten) en soms vervelend door de bij positieve re-
acties intens jeukende plekken op de rug, die ook
nog eens met blaren gepaard kunnen gaan.
Voor contactallergie bestaat er geen bloedtest.

Voor andere vormen van allergie zoals hooikoorts,
huisdier- en voedselallergie is die er wel.

Wie worden nu wel allergisch en wie niet?

Het is niet te voorspellen wie in zijn leven één of
meer contactallergieën zal opbouwen. Daarom is
ook niet te voorspellen welke van de kappersleer-
lingen in de loop van de opleiding of daarna aller-
gisch zal worden voor bijvoorbeeld haarverf of per-
manent. Anders dan bij andere allergieën lijken er-
felijkheid of aanleg bij contactallergieën geen rol te
spelen. De leeftijd speelt wel een belangrijke rol.
Een baby is voor wat betreft een contactallergie
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Figuur 3.97
Euphorbia polychroma: een
vanwege haar subtiele blad-
kleur (groen tot geel) geko-
zen tuinplant. Contact met
sap ervan kan enorme
brandwonden veroorzaken.
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Figuur 3.96
De Trechterprimula.
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Figuur 3.98
Euphorbia myrsinites: deze
tuinplant lijkt erg op een
vetplant en kan de huid ern-
stig beschadigen. Wanneer
het sap ervan in de ogen
terechtkomt, kun je zelfs
blind worden.

j3:99

Figuur 3.99
Wijnruit is een gewilde tuin-
plant met in juli fraaie gele
bloemetjes. Hij wordt soms
aangeplant om de tuin kat-
tenvrij te houden. Alleen in
combinatie met zon veroor-
zaakt hij bij contact blaren
aan de huid.
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nog volledig blanco: deze allergie moet eerst opge-
bouwd worden door intensief huidcontact. Pas
daarna zal een kind allergisch kunnen reageren.
Bovendien is het immuunsysteem van een klein
kind nog erg tolerant en accepteert veel chemische
stoffen. Meestal begint de eventuele opbouw van
een contactallergie (sensibilisatie) pas na het 12de

levensjaar. Oftewel: contactallergieën komen bij
jonge kinderen eigenlijk niet voor.

Omgaan met een contactallergie

Kan een eenmaal opgebouwde contactallergie ook
weer verdwijnen? Het antwoord is: nee!
Een eenmaal opgebouwde allergie is in principe

levenslang: eens allergisch voor haarverf betekent
altijd allergisch voor haarverf. Dit fenomeen is vol-
ledig vergelijkbaar met de in de kinderjaren opge-
bouwde immuniteit voor kinderziektes: eens im-
muun voor rodehond, altijd immuun voor rode-
hond. Een allergie blijft op zijn best hetzelfde: zij
wordt nooit minder, vaak wel meer.
Soms is er overlap tussen privé- en beroepssector:

een bekend allergeen is chromaat. Dit metaalzout
komt voor in het cement van de metselaar, maar
evengoed in het leer van de schoenen van de secre-
taresse. Sommige mensen denken dat ‘zuiver na-
tuurlijke’ stoffen geen contactallergie kunnen ver-
oorzaken. Dit is geheel onjuist. Sommige natuur-
lijke stoffen uit planten, bijvoorbeeld de Alstroe-
meria’s, kunnen een gemene contactallergie bij
bloemisten veroorzaken. Ook natuurlijke etherische
oliën als lavendelolie of rozemarijnolie kunnen de
oorzaak van een allergie zijn. Zelfs medicinale
smeersels op natuurbasis zoals ‘Tea tree oil’ voor
kalknagels (fig. 3.101) of kamillecrème kunnen een
allergie teweegbrengen.
Het is mogelijk om voor totaal verschillende pro-

ducten tegelijk allergisch zijn, bijvoorbeeld voor
zonnebrandcrème, latex muurverf en natte toilet-
doekjes. Bij de plakproef blijkt er dan vaak sprake
van een allergie voor een bepaald conserveermiddel
dat toevallig in al deze verschillende producten
aanwezig is. Er is dan maar één allergie, namelijk
voor het conserveermiddel, in plaats van drie ver-
schillende allergieën. Plakproeven zijn noodzake-
lijk om dit soort zaken aan de weet te komen.

Een aantal allergieën, zoals hooikoorts, komt de
laatste twintig jaar steeds vaker voor. Bij contactal-
lergieën is dat beslist niet zo. Deze vorm neemt zelfs
duidelijk af: cosmetica bevatten steeds minder al-
lergene stoffen en er wordt steeds meer overgegaan
op grotere geautomatiseerde productieprocessen,
waardoor het huidcontact met chemische stoffen
sterk vermindert.

Behandeling

De belangrijkste ‘behandeling’ is het voorkómen
van contact met de allergene stof. Meestal is dat niet
al te moeilijk, maar bij beroepsallergieën kan dit
ingrijpende gevolgen hebben. Niettemin is het in
zo’n geval de enige verantwoorde oplossing (zie ook
par. 3.4.1 en 3.7).

j3.5 Contacteczeem thuis

Contacteczeem kan worden onderverdeeld in aller-
gisch contacteczeem en ortho-ergisch contactec-
zeem. Allergisch contacteczeem is eczeem dat ont-
staat als gevolg van een immunologische reactie bij
contact met een allergeen. Pas na sensibilisatie voor
een bepaald antigeen treedt bij een volgend contact
het zichtbaar eczeem op. Ortho-ergisch contactec-

j3:100a j3:100b

Figuur 3.100
a Bij de plakproef worden ten
minste 25 stoffen op de rug
geplakt.
b Waar chromaat was
geplakt, is na drie dagen
eczeem ontstaan. De patiënt
is dus allergisch voor Chro-
maat, dat onder andere
voorkomt in cement en leer.

j3:101

Figuur 3.101
Tea tree oil is een echt
natuurproduct, gemaakt uit
de bladeren van de ‘Tea tree’
(Melaleuca alternifolia). Dit is
een aan de Eucalyptus ver-
wante, in Australie groeiende
boom. Toch kan dit natuur-
product een gemene allergie
veroorzaken.
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Tabel 3.12 De Europese standaardlijst voor plakproeven.
Bronnen: Rustemeyer, 2008 en Bruze et al., 2008.

Stof Concentratie

in % gewicht drager1
Herkomst/gebruik

Kaliumbichromaat 0,3 cement, leer, metalen voorwerpen

4-fenyleendiamine base, PPD 1,0 haarkleurmiddel, tatoeages

Thiurammix2 1,0 rubber

Neomycinesulfaat 20,0 antibioticum

Cobaltchloride 1,0 metaal, ook in plastics

Benzocaı̈ne 5,0 lokale pijnstiller

Nikkelsulfaat 5,0 metaal, horloges, sieraden, munten

Clioquinol (Chinoform en Vioform) 5,0 antibacterieel middel

Colofonium of pijnhars 20 kleefstof, cosmetica, antislipmiddel

Parabenenmix2 16,0 conserveringsmiddel

N-isopropyl-N-fenyl-4-fenyleendiamine 0,1 rubber-antioxidant

Wolvetalcoholen 30,0 cosmetica, zalven

Mercaptomix2 2,0 rubber

Epoxyhars 1,0 vul- en kleefmiddel

Perubalsem (Myroxylon pereirae) 25,0 geurstof, ook in zalven e.d.

4-tert-butylphenol-formaldehydehars

(PTBP-hars)

1,0 kleefstof

Mercaptobenzothiazole 2,0 rubber

Formaldehyde, formaline 0,1 in water conserveermiddel in veel producten

Geurstoffenmix 12 8,0 geur- en smaakstoffen

Sesquiterpene lactonemix2 0,1 planten: composieten (Asteraceae)

Quaternium-15 (Dowicil 200) 1,0 conserveermiddel

Primine 0,01 plant: Primula obconica

Isothiazolinon 0,01 in water conserveermiddel

Budesonide 0,01 corticosteroı̈dzalf

Tixocortolpivalaat 0,1 corticosteroı̈dzalf

Methyldibromoglutaronitril-mix2 0,5 conserveermiddel

Geurstoffenmix 22 14,0 met 5% emulgator geur- en smaakstoffen

Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene

Carboxaldehyde (Lyral1, 2,5%)

5,0 geurstof

1 Drager, indien niet anders vermeld: vaseline (Engels: petroleum jelly).
2 De samenstelling van de mixen staat in kader 3.8.
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zeem ontstaat door stoffen die de huid door een
directe inwerking beschadigen.
Contactallergieën die ontstaan door contact met

allergene stoffen thuis verschillen in principe niet
van die uit de beroepsomgeving, maar ze zijn voor
wat betreft het soort allergenen en plaats van ont-
staan vaak wat anders.
Bij verdenking op een allergisch contacteczeem

wordt gebruikgemaakt van de plakproef (par. 3.4.3).
In eerste instantie moet bepaald worden welke al-
lergenen getest zullen worden. In het algemeen
wordt gekozen voor een standaardserie waarin al-
lergenen aanwezig zijn waarvan bekend is dat ze
regelmatig een contactallergie kunnen veroorzaken.
Het is uitermate belangrijk om deze serie uit te
breiden met mogelijk verdachte allergenen die
worden afgeleid uit de anamnese en uit producten
die de patiënt gebruikt. In tabel 3.12 staan de stan-
daardstoffen waarop ‘geplakt’ wordt en waarin deze
stoffen voorkomen.

Kader 3.8 Samenstelling van de mixen

. Thiurammix: dipentamethylenethiuramdisul-
fide (PTD, 0,25%); tetra-ethylthiuramdisulfide
(TETD, 0,25%); tetramethylthiuramdisulfide
(TMTD, 0,25%); tetramethylthiurammonosul-
fide (TMTM, 0,25%).

. Parabenenmix: methyl-4-hydroxybenzoate
(4%), ethyl-4-hydroxybenzoate (4%), propyl-
4-hydroxybenzoate (4%), butyl-4-hydroxy-
benzoate (4%).

. Mercaptomix: N-cyclohexylbenzothiazyl-sulfe-
namide (0,5%), mercaptobenzothiazole
(0,5%), dibenzothiazyldisulfide (0,5%), mor-
pholinylmercaptobenzothiazole (0,5%).

. Fragrance (geurstoffen)mix 1: cinnamic alcohol
(1,0%), cinnamal (cinnamic aldehyde, 1,0%),
hydroxycitronellal (1,0%), a-Amyl cinnamal (a-
Amyl cinnamaldehyde, 1,0%), geraniol (1,0%),
eugenol (1,0%), isoeugenol (1,0%), Evernia
prunastri (oakmoss absolute, 1,0%). Tevens de
emulgator Sorbitan sesquioleate 5%.

. Sesquiterpene lactonemix: alantolactone
(0,033%), dehydrocostus lactone en costuno-
lide (0,067%).

. Fragrance (geurstoffen)mix 2: (hydroxyisohexyl-
3-cyclohexene carboxaldehyde (Lyral1,
2,5%), citral (1,0%), farnesol (2,5%), coumarin
(2,5%), citronellol (0,5%), a-hexyl cinnamal
(a-hexyl cinnamaldehyde, 5,0%).

. Methyldibromoglutaronitril: formaldehyde
releaser.

Een reactie kan naast allergisch ook irritatief van
aard zijn. Allergische reacties nemen bij de plak-
proef tussen de eerste en tweede aflezing (48 en 72
tot 96 uur na het begin van de plakproef) vaak toe,
waardoor er tussen de eerste en de tweede aflezing
een zogenaamd ‘crescendopatroon’ optreedt. Irrita-
ties hebben de tendens te verminderen: het zoge-
naamde ‘decrescendopatroon’.

Als de test van een zeer verdachte stof negatief blijkt
te zijn, kan het uitvoeren van een ‘gebruikstest’, de
zogenaamde ROAT (‘repeated open application
test’) mogelijk waardevolle aanvullende informatie
geven. De patiënt brengt de stof gedurende veertien
dagen tweemaal per dag aan in de elleboogplooi van
de onderarm. Indien hierop wederom geen reactie
optreedt, is het niet waarschijnlijk dat de patiënt
een contactallergie heeft voor de betreffende stof.
Dit is een praktische methode om te onderzoeken of
er een reactie optreedt na blootstelling aan de stof.
Het advies voor het uitvoeren van een ROAT wordt
vaak gegeven aan patiënten met een sterke verden-
king op een contactallergie voor een cosmetisch
product.
Er zijn veel stoffen die een contactallergie kun-

nen veroorzaken, zowel in de beroepsomgeving
(par. 3.3) als buiten de beroepssfeer in de privé- of
hobbyomgeving. Zonder volledig te willen zijn,
wordt hierna een aantal stoffen besproken die ge-
regeld een contactallergie veroorzaken.

Kader 3.9 Aandachtspunten bij tests op
contactallergie

. Wanneer door de plaats van een huidafwijking,
het klinisch beeld en/of therapieresistentie
een verdenking op een contactallergie bestaat,
worden plakproeven verricht.

. Ook persisterend (constitutioneel) eczeem kan
gecompliceerd worden door een contactaller-
gie.

. Bij plakproeven is de keuze van de aan te
brengen allergenen van cruciaal belang. Een
allergeen dat niet getest is, kan ook niet wor-
den herkend als allergeen. Standaardtesten
worden aangevuld met door de patiënt zelf
gebruikte producten.

. Bij plakproeven zijn verschillende stappen van
belang: de keuze van de allergenen, het uit-
voeren van de test, het aflezen van de test, het
interpreteren van de resultaten en het geven
van advies op maat aan de patiënt. Indien een
product positief reageert in de plakproef, is het
gewenst de samenstellende bestanddelen van
het product individueel te testen om het oor-
zakelijk allergeen te traceren en de patiënt een
optimaal advies te kunnen geven.

. Als de test van een zeer verdachte stof negatief
blijkt te zijn, kan het uitvoeren van een
gebruikstest, de ROAT (‘repeated open appli-
cation test’), mogelijk waardevolle aanvullende
informatie geven.

Onedele metalen

Vooral nikkel is bekend als allergeen. Langdurig
nikkelcontact op de huid komt voor bij het dragen
van bepaalde soorten kleding en sieraden (fig. 3.102-
3.104). Ook in brilmonturen, munten en sleutels
komt nikkel voor. Ook kan het zitten in muziekin-
strumenten, zowel blaas- als snaarinstrumenten.

j3:102

Figuur 3.102
Allergisch contacteczeem op
de onderbuik ten gevolge van
een allergie voor nikkel in de
knoop van de broek.
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Nikkelallergie kan zijn geassocieerd met een over-
gevoeligheid voor kobalt en palladium (kruisaller-
gie).
Chromaat is een zoutverbinding van het metaal

chroom. Chroom zelf geeft geen problemen. Pas
wanneer chromaat door bijvoorbeeld zweten vrij-
komt, kan het problemen geven bij mensen die er
allergisch voor zijn. Een belangrijke bron van chro-
maatallergie is cement (par. 3.4.1: Bouwvak). Alleen
in natte toestand zal cement eczeem veroorzaken bij
hiervoor gevoelige mensen.
Leer is meestal met chromaat gelooid en bij con-

tactallergie voor chromaat kan dit een allergie voor
leren schoenen veroorzaken (fig. 3.105). Vaak hebben
mensen met een contactallergie voor chromaat al-
leen last van de schoenen in de zomer, omdat dan
door zweten de voeten vochtig worden. Echter, ook
het zitten op een leren bank of het dragen van leren
kleding kan eczeem op de achterzijde van de bo-
venbenen veroorzaken bij mensen met een chro-
maatallergie. Lederen horlogebandjes en riemen

kunnen eveneens problemen veroorzaken (fig.
3.106-3.107).
Talloze voorwerpen zijn verchroomd. Dit geeft

geen problemen. Verchroomde voorwerpen als
deurklinken en kranen kunnen gerust vastgepakt
worden door mensen met een contactallergie voor
chromaat. Wanneer je echter in een galvaniseerbe-
drijf werkt, waar voorwerpen verchroomd worden,
kan het gebruikte chromaat wel aanleiding geven
tot een allergisch contacteczeem. Chromaat komt
verder voor in luciferskoppen, as (van kolen, hout)
en houtimpregneermiddelen.

Rubberbestanddelen

Verschillende stoffen die in rubberen producten
aanwezig zijn kunnen een contactallergie veroorza-
ken. Dit betreft producten als ballonnen, con-
dooms, werkhandschoenen, elastiek in kleding,
laarzen en duikbrillen. Rubber wordt gemaakt uit
het sap, de latex, van de rubberboom, maar kan ook
synthetisch worden bereid. Om het geschikt te ma-
ken voor toepassing in autobanden, handvatten,
elastiek enzovoort, wordt de latex in meer of min-
dere mate gevulkaniseerd: door het onder verhitting
toevoegen van een aantal chemische stoffen worden
de latexmoleculen chemisch aan elkaar gekoppeld,
waardoor de gewenste eigenschappen van elastici-
teit en stevigheid ontstaan. Een allergie voor rubber
betreft vooral een allergie voor ‘rubberversnellers’,
die de vulkanisering ondersteunen, en antioxidan-
tia, die worden toegevoegd om veroudering en uit-
droging van rubber tegen te gaan. Deze stoffen
blijven in lage concentratie in rubberen voorwerpen
aanwezig en kunnen hieruit vrijkomen, de huid
binnendringen en allergische reacties veroorzaken.
Voorbeelden van rubberversnellers zijn de benzo-
thiazolen (onder andere mercaptobenzothiazol of
MBT), thiuramverbindingen, carbamaten, guanidi-
nes en thio-ureumverbindingen. Een antioxide-
rende stof in rubber, die allergie kan veroorzaken, is
N-isopropyl-N-fenyl-4-fenyleendiamine of IPPD.
Deze stoffen kunnen zowel in natuurlijke als in
synthetische rubber voorkomen.

Geurstoffen

Geurstoffen zijn aanwezig in parfums, aftershaves
en andere cosmetische producten. Ook producten
als huishoudelijke was- en reinigingsmiddelen,
wassen, geurverspreiders, vochtig toiletpapier en
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Figuur 3.103
Allergisch contacteczeem op
de bovenbenen ten gevolge
van een allergie voor nikkel in
de jarretelsluiting.
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Figuur 3.106
Allergisch contacteczeem op
de pols als gevolg van een
allergie voor chromaat in het
leer van het horlogebandje.

Figuur 3.107
Allergisch contacteczeem op
de onderbuik als gevolg van
een allergie voor nikkel en
chromaat in de broekriem.
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Figuur 3.104
Allergisch contacteczeem op
het oor als gevolg van een
allergie voor nikkel in een
oorbel.

j3:105

Figuur 3.105
Allergisch contacteczeem
van de voeten als gevolg van
een allergie voor chromaat in
het leer van de schoen.
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reinigingsdoekjes voor het gezicht kunnen geur-
stoffen bevatten. Contact met geparfumeerde pro-
ducten die gebruikt worden door mensen in de
omgeving zoals de partner of collega’s van een per-
soon met een contactallergie voor geurstoffen, kan
eveneens een contactallergische reactie uitlokken.

Conserveringsmiddelen

Bij het bereiden van producten wordt in veel geval-
len gebruikgemaakt van hulpstoffen om de berei-
ding te verbeteren en/of ongewenste processen te-
gen te gaan. In zeer veel cosmetische producten
worden conserveringsmiddelen gebruikt. Dit geldt
vooral voor vloeibare producten die zonder deze
middelen snel zouden bederven. Het gaat hierbij
vooral om cosmetische producten die op de huid
blijven, de ‘leave-on products’ als dag- en nacht-
crème, bodymilk en -lotion, aftershave-balsem,
zonnebrandproducten en natte toiletdoekjes. Toi-
letartikelen die bij gebruik weer snel van de huid
worden afgespoeld, zoals zeep, shampoo, bad-
schuim en douchegel – de ‘rinse-off products’ –
zorgen zelden voor problemen, ook niet bij patiën-
ten die allergisch zijn voor de daarin gebruikte
conserveermiddelen. Verschillende conserveermid-
delen zijn formaldehyde en formaldehyde releasers,
stoffen waaruit formaldehyde kan vrijkomen, bij-
voorbeeld imidizolidinyl ureum, Quaternium-15, en
de conserveermiddelen dibromocyanobutaan, me-
thylchloro-iso-thiazolinon en de zogenaamde para-
benen.
Sorbinezuur (E 200) is een conserveringsmiddel

dat gebruikt wordt om het risico van besmetting te
verminderen. Het wordt toegepast in cosmetische
producten en topicale medicamenten. Het is van
nature aanwezig in verschillende soorten rood fruit
en wordt als conserveringsmiddel toegevoegd aan
voedingsmiddelen. Allergisch contacteczeem door
sorbinezuur komt relatief weinig voor.

Wolvet (lanoline)

Wolvet ofwel lanoline (E 913) is een complex meng-
sel van verbindingen van alcoholen en vetzuren.
Het wordt vaak toegepast in zalven en cosmetica
vanwege de waterbindende en goed emulgerende
eigenschappen. Het is een natuurproduct, afkom-
stig uit de schapenvacht, die wordt uitgescheiden
door de talgklieren van schapen. De talg wordt aan
de wol onttrokken, gereinigd en geraffineerd tot
lanoline.
Het bestaat uit verschillende componenten waar-

van vooral de wolvetalcoholen allergeen kunnen
zijn. Tegenwoordig worden er steeds meer chemisch
gemodificeerde varianten van lanoline gebruikt, die
minder allergeen zijn. Op de verpakking van cos-
metica en zalven behoort te worden aangegeven of
er wolvetalcoholen in zitten. Patiënten die positief
reageren op wolvetalcoholen reageren meestal ook
op eucerine, bepaalde amercholen (amerchol L101)
en andere wolvetalcoholderivaten. Wolvetalcoholen
zitten niet alleen in cosmetica, maar ook in zalven,
waaronder enkele FNA-bereidingen (FNA: Formu-

larium der Nederlandse Apothekers, voorschiften
voor de bereiding van geneesmiddelen).

Colofonium

Colofonium (E 915) ofwel pijnhars is een plantaar-
dig hars, dat wordt gewonnen uit het hars van
naaldboomsoorten die behoren tot het geslacht
‘den’ (Pinus) en van sommige andere coniferen. Het
belangrijkste bestanddeel is abietinezuur. Colofo-
nium kan in zeer verschillende producten voor zo-
wel huishoudelijk als industrieel gebruik aanwezig
zijn, zoals lijm en kleefmaterialen: pleisters, post-
zegellijm, isolatieband en schoenlijm. Het wordt
ook gebruikt als antislipmateriaal, onder meer in de
sport. Colofonium kan tevens voorkomen in be-
paalde cosmetica zoals oogschaduw, eyeliner, mas-
cara, lipstick, haarlak, ontharingscrème en nagellak.
Verder zit het in boenwas, afdichtingsschoensmeer
en autowassen voor huishoudelijk gebruik.

Parafenyleendiamine (PPD)

PPD is de klassieke vertegenwoordiger van de zo-
genaamde ‘parasubstanties’, de para-aminoben-
zeenverbindingen. Het is een bekende, sterk sensi-
biliserende stof, vooral door het gebruik als haarverf
(zie ook par. 3.4). Verder is het betrokken bij de
productie van de zogeheten azo-kleurstoffen, die
worden gebruikt voor textiel, kousen en leer. PPD
komt voor in foto-ontwikkelaars, in sommige foto-
kopieersystemen, in drukinkten en wordt gebruikt
in de autobandenindustrie. Een enkele keer kan al-
lergie voor PPD aanleiding geven tot huidafwijkin-
gen bij het gebruik van antizonnebrandmiddelen
die paraverbindingen bevatten zoals PABA (Para-
Amino Benzoëzuur: wordt o.a. gebruikt als UV-fil-
ter) en afgeleiden daarvan. Ook het plaatselijk ge-
bruik van benzocaı̈ne, een middel met pijnstillende
werking kan problemen geven. Benzocaı̈ne zit in
zalven tegen pijn en jeuk, bijvoorbeeld in sommige
middelen tegen aambeien.
PPD is verder van belang omdat het in te grote

hoeveelheden voorkomt in ‘black henna‘. Aan een
hennatatoeage wordt PPD toegevoegd om de op-
brengtijd op de huid te verkorten én om een don-
kerder, liefst zwarte kleur (black henna) te krijgen
in plaats van de roodbruine hennakleur. De con-
centraties PPD in de hennatatoeages zijn vaak hoger
dan de toegestane concentratie. Wanneer de ‘black
henna’-tatoeages tijdens een vakantie in warme,
zonnige oorden worden aangebracht, zijn de pene-
tratie van PPD door de opgewarmde huid en daar-
mee de kans op sensibilisatie nog verder verhoogd.
Een tijdelijke tatoeage, opgebracht om er gedurende
enkele weken stoer uit te zien, kan zo van invloed
zijn op de rest van het leven. Er kunnen forse aller-
gische reacties optreden die gepaard gaan met
blaarvorming en er kunnen blijvende littekens ont-
staan.
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Geneesmiddelen

Mensen die regelmatig of voortdurend zalven en
crèmes gebruiken met een geneeskrachtige wer-
king, kunnen uiteindelijk voor deze stoffen een al-
lergie ontwikkelen, vooral wanneer ze veel gebruikt
worden in verband met een huidaandoening die
gepaard gaat met een door beschadiging grotere
doorgankelijkheid van de huid. Bij gebruik is het
belangrijk te weten dat een cosmetisch product of
een door een arts voorgeschreven lokaal genees-
middel bestaat uit verschillende bestanddelen. Bij
het lezen van het etiket wordt al snel duidelijk dat
voor het gewenste effect veel verschillende stoffen
nodig zijn. Vaak staan er tientallen stoffen vermeld,
die alle een of meer functies vervullen. Kleur en
geur van een product worden bepaald door de bij-
gevoegde kleur- en geurstoffen. Voor de werking
van het product zijn de genoemde actieve ingre-
diënten verantwoordelijk. De werking van deze ac-
tieve ingrediënten wordt ondersteund door de aan-
wezige hulpstoffen, die er ook voor zorgen dat een
lotion of een crème goed smeerbaar is. Daarnaast
zijn er nog stoffen die garanderen dat het product
tot de vermelde houdbaarheidsdatum goed blijft.
Conserveermiddelen, antioxidanten en emulgato-
ren zorgen ervoor dat het product zijn eigenschap-
pen behoudt.
Bij het onderzoek naar een (mogelijke) contactal-

lergie voor een product is het van belang de samen-
stellende stoffen van dit product ook afzonderlijk te
testen om zo na te gaan welk van deze bestanddelen
verantwoordelijk is voor de positieve reactie op het
product zelf.
Hypoallergeen betekent letterlijk ‘verminderde

kans op allergie’. De fabrikant let bij het samen-
stellen van het hypoallergene product extra op mo-
gelijke allergische reacties en er worden zo min
mogelijk stoffen in het product verwerkt die aller-
gische reacties zouden kunnen geven. Het betekent

echter niet dat een individu nooit een allergische
reactie kan ontwikkelen op dit product.

Allergisch contacteczeem bij kinderen

Allergisch contacteczeem is bij oudere kinderen is
niet zeldzaam; sensibilisatie voor contactallergenen
kan al in de kinderjaren beginnen. Het aantal kin-
deren met allergisch contacteczeem neemt toe. Re-
cent onderzoek bij kinderen die de polikliniek Kin-
derdermatologie van het Erasmus MC-Sophia Kin-
derziekenhuis te Rotterdam bezochten met verden-
king op een allergisch contacteczeem, liet zien dat
51% van de geteste kinderen bij plakproeven één of
meer positieve reacties vertoonde (De Waard-van der
Spek et al., 2009). Het meest voorkomende allergeen
was, net als bij andere studies, nikkel. De toegeno-
men trend om lichaamspiercings te laten plaatsen
kan mogelijk een deel van de toename van nikkel-
allergie verklaren. Ook tandheelkundige materialen
kunnen nikkel bevatten. Ze kunnen bijwerkingen
geven, maar deze zijn gelukkig relatief zeldzaam.
Kaliumdichromaat, verschillende conserveermidde-
len, geurstoffen, PPD, rubberverbindingen, wolve-
talcoholen en nog andere allergenen werden gede-
tecteerd als contactallergeen. Naarmate de kinderen
ouder waren, bleken ze meer last te hebben van een
contactallergie, maar ook enkele zeer jonge kinde-
ren bleken al gesensibiliseerd te zijn.
Sensibilisatie voor contactallergenen kan begin-

nen in de vroege kindertijd en neemt toe bij het
ouder worden. Allergisch contacteczeem bij kinde-
ren heeft ook invloed op de beroepskeuze. Het is
daarom van groot belang dat een contactallergie bij
kinderen tijdig wordt herkend. Het aanbrengen van
tijdelijke tatoeages met black henna is ten zeerste af
te raden vanwege de mogelijk ernstige, levenslange
consequenties.
Goede informatie over het voorkómen van het

ontwikkelen van een contactallergie bij kinderen is
van groot belang voor de mensen aan wie de zorg
voor kinderen is toevertrouwd. Want voorkómen is
nog steeds beter dan genezen!

j3.6 Geneesmiddelen

Er zijn maar weinig onderwerpen waarover zo veel
misvattingen bestaan als over geneesmiddelenover-
gevoeligheid. Een van de belangrijkste problemen is
dat bijwerkingen van een geneesmiddel nogal eens
worden aangezien voor een overgevoeligheidsreac-
tie, niet alleen door patiënten maar ook door artsen.
Onderscheid maken tussen een bijwerking en een
overgevoeligheid is belangrijk omdat het grote ge-
volgen kan hebben voor de behandeling. Bij een
allergie zal de arts dat middel en alle aanverwante
middelen vermijden en voor een ander middel kie-
zen dat misschien minder geschikt is. Bij bijvoor-
beeld een infectie kan dan het gevolg zijn dat de
infectie minder goed bestreden kan worden. Een
totaal ander middel kiezen is nodig als iemand echt
overgevoelig is. Als het gaat om een bijwerking, is
dat lang niet altijd nodig.
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Figuur 3.108
Allergisch contacteczeem op
het bovenooglid als gevolg
van het gebruik van oogma-
ke-up.
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Figuur 3.109
De apotheek is niet alleen de
leverancier van geneesmid-
delen, maar geeft ook infor-
matie over gebruik van
geneesmiddelen en regi-
streert eventuele bijwerkin-
gen.
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Het verschil tussen een bijwerking en een
overgevoeligheid

Een bijwerking is een verschijnsel dat je kunt ver-
wachten bij bepaalde medicijnen. Ze zijn voorspel-
baar en dosisafhankelijk. Overgevoeligheidsreacties
zijn dat niet. Dat is het beste te zien aan de hand
van twee voorbeelden van bijwerkingen:

! Voorbeeld 1
Antibiotica hebben als doel het doden van
bacteriën. Dat doen ze niet alleen op de
plek van de ontsteking, maar in het gehele
lichaam, dus ook in de darmen. Daarmee
worden de ‘goede’ bacteriën in de darm
uitgeschakeld en krijgen andere bacteriën
de kans om uit te groeien, met als gevolg
diarree.

! Voorbeeld 2
Bij hart- en vaatziektes worden vaak mid-
delen gegeven die het klonteren van het
bloed tegengaan (‘bloedverdunners’). Als
zo’n klontering in een vernauwde krans-
slagader ontstaat, krijgt de hartspier geen
zuurstof meer, met als gevolg een hart-
aanval. Een van de medicijnen die
gebruikt wordt om klontering tegen te
gaan is de bloedverdunner acenocouma-
rol. Een van de gevolgen is dat je dan ook
veel eerder bloedt en makkelijker blauwe
plekken krijgt.

Wanneer spreken we dan van een overgevoeligheid
en wanneer van een allergie? Een overgevoelig-
heidsreactie op een geneesmiddel is heel simpel ge-
zegd een onvoorspelbare reactie. Het wordt ook wel
een type-B-reactie genoemd, waarbij de B staat voor
‘Bizar’. Binnen de overgevoeligheidsreacties wordt
dan nog onderscheid gemaakt tussen de allergische
en de niet-allergische overgevoeligheidsreacties.
Het verschil zit in de betrokkenheid van het im-
muunsysteem: een allergische reactie op een ge-
neesmiddel gaat uit van het immuunsysteem; onze
afweer tegen infectieziektes, een niet-allergische
geneesmiddelreactie, komt vanuit een ander sys-
teem van het lichaam.

Hoe vaak komt een overgevoeligheidsreactie voor?

Betrouwbare cijfers over het vóórkomen van over-
gevoeligheidsreacties zijn moeilijk te geven, omdat
de gebruikte definities en doelgroepen (volwasse-
nen, kinderen, in het ziekenhuis of erbuiten) nogal
eens verschillen. In Nederlands onderzoek was een
reactie op een geneesmiddel (bijwerking plus over-
gevoeligheidsreacties) verantwoordelijk voor 2,4%
van alle ziekenhuisopnames en 5,6% van alle acute
opnames. Volgens buitenlands onderzoek heeft on-
geveer 7% van de gehele bevolking een ongewenste
reactie op een geneesmiddel doorgemaakt, terwijl
ongeveer 8% van de ziekenhuisopnames te wijten is
aan een overgevoeligheidsreactie. Van de reacties op

een geneesmiddel is ongeveer een derde een over-
gevoeligheidsreactie.

Veroorzakers van een overgevoeligheidsreactie

Reacties op medicijnen kunnen bij iedereen en
overal optreden: thuis, tijdens een opname in het
ziekenhuis, maar ook bij een kleine ingreep op de
polikliniek, om maar een paar mogelijkheden te
noemen. De belangrijkste middelen die verant-
woordelijk zijn voor geneesmiddelreacties zijn:
1 antibiotica (zie tabel 3.13);
2 pijnstillers, zoals aspirine en verwante medicij-
nen;

3 middelen tegen epilepsie.

Van lokale verdovingen met bijvoorbeeld lidocaı̈ne
en articaı̈ne, die gebruikt worden bij de tandarts of
bij een operatie aan de huid zoals het weghalen van
een vetbultje, wordt vaak gezegd dat ze allergische
reacties geven, bijvoorbeeld hartkloppingen en
duizeligheid. In werkelijkheid gaat het hier meestal
om bijwerkingen.
Van de geneesmiddelen die een overgevoelig-

heidsreactie oproepen zijn een paar groepen speci-
fiek voor het ziekenhuis, zoals bloedproducten, ra-
diocontrastmiddelen (gebruikt voor röntgenopna-
mes) en anesthesiemiddelen (spierverslappers,
slaapmiddelen, bloedvervangers, opiaatachtigen
zoals morfine voor de pijnstilling). Andere midde-
len die een overgevoeligheidsreactie kunnen oproe-
pen, zijn chemotherapeutica (middelen die bij
kwaadaardige tumoren worden gebruikt) en de zo-
geheten biologicals. Biologicals (par. 5.2.3) zijn ge-
neesmiddelen die afgeleid zijn op lichaamseiwitten.
Ze worden vooral gebruikt om signaaleiwitten uit te
schakelen die betrokken zijn bij auto-immuunziek-
tes als reuma, maar ook bij sommige heftige aller-
gieën. Een misverstand is dat geneesmiddelreacties
alleen kunnen ontstaan bij reguliere medicatie; ook
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Figuur 3.110
De best verkochte genees-
middelen zijn de pijnstillers
die zonder recept verkrijgbaar
zijn.
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alternatieve geneesmiddelen kunnen klachten ge-
ven, variërend van leverontsteking tot allergische
reacties.

Waarom is het belangrijk om te weten waarvoor je
overgevoelig bent?

Een van de meest voorkomende reacties op genees-
middelen is een reactie op antibiotica. Vaak is het
een bijwerking, soms is er sprake van een echte
overgevoeligheidsreactie. Penicilline wordt dan
vaak bestempeld als ‘de dader’, met het idee dat
penicilline een ander woord is voor antibiotica. Er
zijn echter heel veel verschillende soorten antibio-
tica (zie tabel 3.13). Een overgevoeligheid voor het
ene antibioticum betekent niet automatisch dat je
geen enkel ander antibioticum kunt gebruiken. Wel
is het zo dat de middelen uit dezelfde groep (tabel
3.13) vaak afvallen, omdat ze zoveel op elkaar lijken
dat het lichaam daar ook op zal reageren: er is een

kruisovergevoeligheid. Toch zullen in dat geval
soms ook middelen uit andere groepen worden ver-
meden.

! Voorbeeld
Als je allergisch bent voor penicilline, ben
je vaak ook overgevoelig voor amoxicilline
en sommige cefalosporines, maar antibio-
tica uit andere groepen kun je dan nog
prima verdragen. Datzelfde principe geldt
voor andere soorten medicatie zoals pijn-
stillers en spierverslappers: het feit dat je
overgevoelig bent voor één pijnstiller
betekent niet dat je helemaal geen pijn-
stillers meer mag gebruiken. Bij een reac-
tie op een geneesmiddel is het dus, ten
eerste, belangrijk om uit te zoeken of het
om een bijwerking of een overgevoelig-
heidsreactie gaat en, ten tweede, om dit te
melden bij arts en apotheek.

Tabel 3.13 De verschillende soorten antibiotica1

Hoofdgroep Subgroep Naam antibioticum

Bèta-lactam-antibiotica smalspectrum2 penicilline Flucloxacilline, Feneticilline, Fenoxymethylpenicilline,

Benzylpenicilline, Benzylpenicillinebenzathine

breedspectrum3 penicilline Piperacilline, Amoxicilline

Overige bèta-lactam-antibiotica Meropenem, Ertapenem, Imipenem/Cilastatine

combinaties met bèta-lactam-antibiotica Amoxicilline-clavulaanzuur, Piperacilline-tazobactam

Cefalosporines eerste generatie3 Cefalexine, Cefradine, Cefalotine, Cefazoline

tweede generatie3 Cefaclor, Cefuroximaxetil, Cefamandol, Cefuroxim

derde generatie3 Cefotaxim, Ceftazidim, Ceftriaxon en Ceftibuten

Tetracyclines Doxycycline, Minocycline, Tetracycline, Tigecycline

Aminoglycosiden Amikacine, Gentamicine, Neomycine, Tobramycine

Macroliden en clindamycine macroliden Erytromycine, Claritromycine, Roxitromycine

azaliden Azitromycine

lincomycine Clindamycine

Sulfonamiden/trimethoprim sulfonamide Sulfadiazine

sulfonamide/trimethoprim Co-trimoxazol, Trimetoprim

Chinolonen tweede generatie Pipemidinezuur

derde generatie Ciprofloxacine, Levofloxacine, Moxifloxacine, Norflo-

xacine, Ofloxacine

Overige antibiotica Fosfomycine, Methenamine, Nitrofurantoine

1 De genoemde antibiotica worden vermeld onder hun stofnaam, niet onder hun verkoopnaam. De stofnaam staat altijd vermeld op de verpakking en/
of bijsluiter.
2 Smalspectrum: tegen een kleine groep bacteriesoorten werkzaam; breedspectrum: tegen een grote (brede) groep werkzaam.
3 Eerste, tweede, derde generatie: opeenvolgende veranderingen/verbeteringen in het geneesmiddel.
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Melden van overgevoeligheidsreacties

Als een arts heeft vastgesteld dat je overgevoelig
bent voor een geneesmiddel, is het belangrijk om
dat bij elk bezoek weer te melden, zowel aan de arts
als bij de apotheek. Als je zelf vermoedt dat je een
bijwerking of overgevoeligheidsreactie hebt op een
geneesmiddel, is het uiteraard ook zaak dit te mel-
den bij de (huis)arts, zodat deze kan uitzoeken om
wat voor reactie het gaat. Ook belangrijk is om dit te
melden bij het Lareb (www.lareb.nl): dit instituut is
een landelijk registratiepunt van bijwerkingen en
overgevoeligheidsreacties.

Immunologische reacties

Er zijn vier typen immunologische reacties: type I,
II, III en IV. Omdat bij elk type reactie een ander
deel van het immuunsysteem wordt ‘aangesproken’,
ontstaan er ook telkens andere soorten klachten. Bij
geneesmiddelenallergie zijn alle vier reactietypen
belangrijk.

De type-I-reactie De type I is de typische, IgE-ge-
medieerde, allergische reactie. De reactie kan va-
riëren van redelijk onschuldig in de vorm van jeuk
en galbulten tot heel ernstig, de shockreactie of
anafylaxie. De klachten die horen bij een allergische
reactie zijn weergeven in tabel 3.14.

De type-II-reactie Bij de type-II-reactie is een ander
soort antilichamen, het IgG en mogelijk ook het
type M, betrokken. Deze antistoffen binden op li-
chaamseigen cellen waaraan het geneesmiddel ge-
bonden is. Het immuunsysteem herkent deze cellen
daardoor niet meer als cellen van het eigen lichaam
en probeert ze te vernietigen. Zo kunnen bijvoor-
beeld de rode bloedcellen aangevallen worden, met
als gevolg bloedarmoede, of de bloedplaatjes, met
een verhoogde kans op bloedingen.

De type-III-reactie Bij de type-III-reactie hechten de
antistoffen zich aan het geneesmiddel en vormen zo
de zogenaamde immuuncomplexen. Ze worden met
de bloedstroom meegevoerd om uiteindelijk ergens
in het lichaam neer te slaan. De neergeslagen im-
muuncomplexen veroorzaken de klachten. Dat kan
in de bloedvaten zelf zijn, waardoor er een ontste-
kingsreactie ontstaat, een zogeheten vasculitis, of
bijvoorbeeld in de nieren, een nefritis.

De type-IV-reactie Bij de type-IV-reactie, het ver-
traagde type overgevoeligheidsreactie, zijn de
T-cellen uit het immuunsysteem het geneesmiddel
gaan herkennen. Bij opnieuw gebruik van het ge-
neesmiddel reageren ze door ontstekingsstoffen, de
cytokines, uit te scheiden en andere cellen van het
immuunsysteem aan te trekken en te activeren. De
reacties die hierbij ontstaan kunnen variëren van
zeer mild tot levensbedreigend. De meest milde
vormen zijn contactallergieën en het maculopapu-
leus exantheem: rode vlekken met bultjes op de
huid. Andere uitingen zijn de ‘fixed drug eruption‘
waarbij er maar op één plek een afwijking ontstaat,
en de AGEP, de ‘Acute Gegeneraliseerde Exanthe-
mateuze Pustolose’ waarbij over het hele lichaam
pusteltjes ontstaan.
Er zijn echter ook ziektebeelden die een veel ern-

stiger verloop hebben, zoals het syndroom van Ste-
vens Johnson en de TEN, ‘Toxic Epidermal Necro-
lyse’. Beide aandoeningen hebben als kenmerk dat
de huid zodanig wordt aangetast dat deze loslaat.
Een goede vergelijking is een ernstige verbranding
van de huid; ook hierbij is het huidoppervlak ver-
dwenen, waardoor iemand niet alleen heel makke-
lijk vocht en eiwitten verliest, maar ook bacteriën
eenvoudig toegang hebben tot het lichaam. Beide
aandoeningen kennen een hoge mortaliteit.

Groepen met een hoog risico

Sommige mensen lopen een hoger risico op een ge-
neesmiddelreactie dan anderen. Mensen die hiv-
positief zijn of aids hebben, hebben meer kans op
een overgevoeligheidsreactie op bijvoorbeeld sulfo-
namides. Patiënten met hiv zijn bijzonder gevoelig
voor het middel Abacavir. De reactie uit zich in
koorts, huiduitslag, misselijk, braken, hoofdpijn,
spier- en gewrichtspijnen, lusteloosheid en respira-
toire klachten. Ook de genetische achtergrond kan
bij overgevoeligheid voor Abacavir een rol spelen,
zoals bij patiënten die de celmarker HLA-B*5701
dragen. Het HLA (‘human leukocyte antigen‘) is een
eiwit dat op het oppervlak van lichaamscellen voor-
komt en dat helpt deze te onderscheiden van niet-
lichaamscellen. Tegenwoordig wordt in een aantal
landen dan ook eerst getest op het gen voor HLA-
B*5701, voordat Abacavir wordt voorgeschreven.
Ook de middelen Allopurinol (tegen jicht) en

Carbamazepine (gebruikt bij epilepsie) hebben elk
een relatie met een bepaald HLA-profiel: mensen die
Allopurinol slikken lopen een groter risico op pro-
blemen als ze HLA-B*5801-positief zijn, bij Carba-

Tabel 3.14 Klachten die horen bij de IgE-gemedieerde reactie.

Huid Maag-darmkanaal Luchtwegen Hart en bloedvaten Bewustzijn

. jeuk

. roodheid

. urticaria (galbulten)

. angioedeem (zwelling
van de slijmvliezen)

. misselijkheid

. braken

. diarree

. buikkrampen

. incontinentie (urine
en/of ontlasting)

. rinitis (neus)

. hoesten

. kortademigheid

. piepende tot gierende
(stridor) ademhaling

. heesheid

. tachycardie (snelle hart-
slag)

. hypotensie (lage bloed-
druk)

. hartritmestoornissen

. licht in het hoofd

. duizeligheid

. flauwvallen

. bewusteloosheid
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mazepine krijgen ze last als ze het HLA-B*1502
hebben. Hierbij moet echter worden aangetekend
dat deze associatie is aangetoond bij een Aziatische
bevolkingsgroep; bij een groep Europese patiënten
was de relatie veel zwakker.

Wat te doen als je klachten krijgt bij gebruik van
medicatie?

De meeste klachten bij medicijnen zijn bijwerkin-
gen. Deze zijn over het algemeen wel hinderlijk,
maar vrij onschuldig. Als je klachten krijgt bij ge-
bruik van medicatie, kun je allereerst de bijsluiter
raadplegen. Deze wordt bij alle medicijnen meege-
leverd. Hierop staan de meest voorkomende bij-
werkingen beschreven. Je kunt ook op de website
van het Lareb kijken of de desbetreffende klacht bij
gebruik van het medicijn beschreven is. Herken je
de klachten, dan kun je met arts of apotheker over-
leggen of je het medicijn veilig kunt blijven ge-
bruiken of dat je moet stoppen.
Een echte allergische reactie is heel zeldzaam;

vaak kan de (huis)arts vertellen of het om een aller-
gie gaat of een bijwerking. Als het niet helemaal
duidelijk is of als het gaat om een middel dat de
patiënt dringend nodig heeft, kan het nodig zijn
door te verwijzen naar een specialist, zoals een al-
lergoloog of een dermatoloog.

j3.7 Beroepsallergenen

Een beroepsziekte is een ziekte die, mede, veroor-
zaakt wordt door de werkomstandigheden. Buiten
deze definitie vallen bestaande ziektes die door het
werk verergeren. Beroepsziektes komen veel voor.
Vaak gaat het daarbij om gewrichtsslijtage, bot-
breuken, infecties, gehoorschade enzovoort. Wan-
neer een beroepsziekte wordt veroorzaakt door
overgevoeligheid voor prikkels uit de werkomge-
ving, dan is dat vooral te merken aan de huid of de
luchtwegen. Wanneer ze een immunologische over-
gevoeligheidsreactie veroorzaken, worden ze ‘indu-
cers’ genoemd. Als ze zelf alleen een irritatieve
overgevoeligheidsreactie veroorzaken, zonder de
directe betrokkenheid van het immuunsysteem,
worden ze ‘inciters’ genoemd. Alleen de inducers
worden beroepsallergenen genoemd; er is dan spra-
ke van een beroepsallergie.

Vóórkomen

In principe verschilt een beroepsallergie niet van
een ‘gewone’, willekeurig andere allergie. Belang-
rijk bij een beroepsallergie is het systematische,
herhaalde contact met de allergenen in een speci-
fieke werkomgeving of in een bepaald beroep. Juist
die herhaalde blootstelling aan vooral lage concen-
traties allergeen is een voorwaarde voor het ont-
wikkelen van een allergie. Daarnaast kom je op de
werkplek stoffen tegen waarmee je daarbuiten niet
of nauwelijks in contact zult komen.
Voor Nederland en België zijn geen getallen be-

schikbaar over het aandeel van de beroepsallergieën

op het totale aantal beroepziektes. In een Fins on-
derzoek werd het aantal beroepsziektes berekend op
31 per 100.000 werknemers. In de periode 2000-2005
registreerde de arbodienst in Nederland iets meer
dan 5.500 gevallen op een totale beroepsbevolking
in 2005 van ongeveer 6 miljoen. Vergeleken met de
ongeveer 25% van de bevolking die op een of andere
manier allergische klachten heeft is dit erg weinig,
zeker als je bedenkt dat lang niet alle beroepsziektes
allergieën zijn.
Toch zijn beroepsallergieën een belangrijk pro-

bleem. De absolute aantallen mogen relatief klein
zijn, de percentages binnen een bepaalde beroeps-
groep zijn vaak erg hoog. Klachten en aantallen
patiënten variëren sterk per beroep. Bij een groep
van 254 werknemers bij paprikakwekerijen bleek
54% tijdens het werk last te krijgen van beroepsge-
bonden klachten, 49% had last van neusklachten,
30% van oogklachten, 20% van huidklachten en 13%
had astma-achtige verschijnselen. De klachten wer-
den vooral veroorzaakt door het pollen. Allergieën
in de tuinbouw kunnen veroorzaakt worden door de
plant zelf, maar ook door schimmelsporen, hom-
mels die worden ingezet voor de bestuiving en zelfs
door de voor de bestrijding van trips ingezette
roofmijt Amblyseius cucumeris. In Nederland heeft
21% van de bakkers last van neusklachten (rinitis),
terwijl 7% astma krijgt.
Gezien per bedrijfstak zijn dit dramatische cij-

fers. Ook de ernst van de klachten is vaak groot. In
2000 werd 1,9% van de instroom in de WAO-WAZ
veroorzaakt door luchtwegklachten: ruim een derde
hiervan was beroepsgebonden. Van de 11% astmalij-
ders gaf bijna 50% aan dat dit het gevolg van het
werk was. In een uit 2007 daterende studie naar
astma in dertien Europese landen blijkt 10-25% van
de gevallen beroepsgerelateerd te zijn.
Belangrijke sectoren waar veel beroepsallergieën

voorkomen zijn de gezondheidszorg (latex hand-
schoenen; ook veel in gebruik bij kappers en in la-
boratoria), meelindustrie en bakkerijen (zie kader
3.10), tuinbouw, proefdieren (laboratoria, dierentui-
nen en asiels), was- en schoonmaakmiddelindustrie
(enzymen), petrochemische en metaalindustrie
(incl. platinazouten als katalysator), bouw en che-
mische industrie (rubber, schuimrubber, sommige
plastics, incl. weekmakers, harsen, lijmen en ver-
ven).

Bijzonderheden van beroepsallergieën

Er zijn veel stoffen op de werkplek die allergische
klachten kunnen veroorzaken. Ze worden verdeeld
in allergenen met een hoog molecuulgewicht en al-
lergenen met een laag molecuulgewicht. De eerste
groep bestaat vooral uit eiwitten, bijvoorbeeld in
(tarwe)meel en in de urine van proefdieren. Ze ver-
oorzaken een IgE-gemedieerde (type I) immuunres-
pons. De tweede groep bestaat meestal uit kleine
verbindingen, zoals zure anhydriden en isocyana-
ten. Daarop reageert het immuunsysteem pas als ze
zich hebben gebonden aan lichaamseiwitten, zoals
albumine in het bloed. Laagmoleculaire stoffen die
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niet aan eiwitten binden veroorzaken geen aller-
gieën.
De kans dat een bepaalde stof of een bepaald

product in de werkomgeving aanleiding geeft tot
een allergie is afhankelijk van diverse factoren,
zoals:
. de fysische en chemische eigenschappen van de
stof of het product (verstuiving, oplosbaarheid);

. het aantal en de hoeveelheid van allergene com-
ponenten in het product of de stof. Latexpartikels
in de inademingslucht kunnen wel tientallen
verschillende latexallergenen bevatten. Bakkerij-
stof kan naast allergenen uit tarwe- en roggemeel
ook het als broodverbeteraar gebruikte enzym a-
amylase uit schimmels bevatten;

. de manier, omstandigheden en het patroon van
blootstelling;

. blootstelling aan combinaties van allergenen en
luchtwegirritantia;

. blootstelling tijdens luchtweginfecties;

. persoonlijke kenmerken van de patiënt: erfelijke
aanleg en levensstijl.

Bij allergische beroepsziektes van de huid is er
meestal sprake van eczeem; vaak gaat het dan om
handeczeem. Laagmoleculaire antigenen zoals nik-
kelionen (par. 3.4, 3.5) worden aan een lichaamsei-
gen eiwit gebonden en veroorzaken een type-IV-,
allergische reactie. Kenmerkend is dat de klachten
en verschijnselen van het eczeem pas laat optreden.
De ernst van de klachten neemt geleidelijk toe. Een
bekend voorbeeld hiervan is het kapperseczeem
(par. 3.4).
Bij allergische beroepsziektes van de longen kan

er in zeldzame gevallen sprake zijn van extrinsieke
allergische alveolitis (EAA). Dit is een groep long-
aandoeningen die wordt gekenmerkt door een type-
III- of type-IV-overgevoeligheidsreactie. Naast
longklachten zoals benauwdheid, hoesten en een
pijnlijk of drukkend gevoel op de borst, zijn er
meestal ook klachten als lichte koorts, spierpijn en
vermoeidheid. De min of meer acute klachten en
verschijnselen zijn weinig specifiek en worden vaak
niet herkend als resultaat van een allergie. De
klachten kunnen ook passen bij luchtweginfecties,
bronchitis of andere longaandoeningen. Bij de meer
chronische vormen van allergische alveolitis ont-
staan meestal gewrichtsklachten, vermagering en
malaise. De ziektebeelden die bij EAA horen hebben
vaak opvallende namen waaraan je het beroep her-
kent, zoals de boerenlong, de champignonkwekers-
long, de moutbewerkerslong, de vogelhouderslong,
de molenaarslong en de vismeelwerkerslong.
Het inademen van hoogmoleculaire allergenen

(inducers) kan in de bovenste ademhalingswegen of
longen – of in beide – een IgE-gemedieerde (type I)
allergische reactie veroorzaken. Op den duur kan
een chronisch allergische ontstekingsreactie ont-
staan die de slijmvliezen erg gevoelig maakt (‘hy-
perreactief’) voor niet-allergische irriterende stoffen
(inciters) en soms ook bijdraagt aan een verhoogde
infectiegevoeligheid van de luchtwegen. Na verbre-
ken van het contact met het allergeen treedt meestal
een duidelijke verbetering van het ziektebeeld op.

Allergisch beroepsastma en allergische beroepsrini-
tis in de bakkerij, in de bloemenzaak of in het
proefdierlab (par. 3.4 en kader 3.3) zijn hiervan be-
kende voorbeelden. Het klachtenpatroon is vaak
typisch: een toenemende intensiteit tijdens de
werkweek, die weer afneemt op vrije dagen en tij-
dens vakanties. Dit patroon zie je vooral in de be-
ginfase van de aandoening en het loopt parallel aan
de duur en de mate van allergeenblootstelling. Op
de wat langere termijn is er door de chronische al-
lergische ontsteking vaak sprake van blijvende
klachten, ook buiten de werkomgeving.

Herkenning en diagnose

Het optreden van klachten gedurende de werkweek
en het verbeteren of verdwijnen van klachten buiten
de werkomgeving zijn belangrijke aanwijzingen
voor een beroepsallergie. Toch kan herkenning
soms moeilijk zijn. De klachten en de verschijnse-
len van beroepsallergie kunnen bijvoorbeeld pas
optreden enkele uren na de blootstelling aan de
veroorzakende prikkel. De werknemer is dan vaak
weer thuis, zodat een relatie met de werkplek niet
opvalt.
Als er sprake is van beroepsastma, kunnen long-

functietesten (par. 5.4.1) behulpzaam zijn. Vergelij-
kingen van longfuncties tijdens en enige tijd na de
werkweek kunnen aanwijzingen geven voor be-
roepsastma. Dagelijkse metingen gedurende lan-
gere tijd, in en buiten de werkomgeving, kunnen
een voor beroepsastma karakteristiek patroon ople-
veren. Ook huid- en bloedtesten kunnen gevoelig-
heid voor bepaalde inducers aantonen. Uiteindelijk
is een provocatietest het meest duidelijke bewijs
voor een oorzakelijke relatie tussen allergeen en
klachten.
Provocatietesten mogen alleen met de nodige

voorzorgsmaatregelen en onder begeleiding worden
uitgevoerd. Bij beroepsallergieën kunnen ze wor-
den verricht op de werkplek. Dat heeft als voordeel
dat ook de specifieke werkomstandigheden en de
mate van blootstelling goed bestudeerd kunnen
worden. Daar staat tegenover dat verschillende
soorten inducers en inciters een rol kunnen spelen,
waardoor toch een provocatietest met een afzon-
derlijk allergeen in een gecontroleerde omgeving
nodig kan zijn.

Leven met een beroepsallergie?

Allergische luchtwegklachten kunnen in het begin
mild zijn, maar bij voortdurende blootstelling
steeds ernstiger worden. Wanneer de klachten een-
maal chronisch zijn geworden, verdwijnen ze ook
na beëindiging van de blootstelling vaak niet meer.
Zo heeft naar schatting meer dan de helft van de
mensen met allergisch beroepsastma jaren na stop-
zetting van de blootstelling nog steeds astmatische
klachten. In de meeste gevallen zullen, bij een
vroege diagnose en vermijding van de allergene
stoffen, de klachten grotendeels verdwijnen. Op den
duur is zelfs de gevoeligheid (sensibilisatie) voor het
allergeen niet altijd meer meetbaar, maar een ver-
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hoogde neiging tot het opnieuw ontwikkelen van de
beroepsallergie bij hernieuwde blootstelling blijft
bestaan.
De hoeksteen van de behandeling vormt dan ook

het volledig vermijden van de oorzaak, het aller-
geen. Vaak betekent dat voor de patiënt dat hij of zij
moet omscholen en in een andere omgeving moet
gaan werken. In veel gevallen komt dat neer op het
kiezen voor een ander beroep. Medicamenteuze be-
handeling van beroepsallergische luchtwegklachten
kan de klachten tijdelijk beheersbaar maken en de
geleidelijke voortgang naar een chronisch ontste-
kingsproces vertragen. Medicamenteuze behande-
ling kan een beroepsallergie echter niet genezen.
Beroepsallergische luchtwegklachten vormen een
aanzienlijke ziektelast voor de patiënt/werknemer,
maar ook voor het bedrijf en zelfs voor de hele
maatschappij. Daarbij valt te denken aan een ver-
minderde kwaliteit van leven voor de patiënt en
diens naasten door alle lichamelijke ongemakken,
maar ook aan gemiste carrièrekansen. Ook brengen
ze aanzienlijke lasten met zich mee door directe
medische kosten (medicijnen en doktersbezoek) en
indirecte kosten door ziekteverzuim, arbeidsonge-
schiktheid en vaak omscholing.
Om een beroepsallergie te voorkómen zijn pre-

ventieve maatregelen gewenst (zie kader 3.10). Voor
sommige allergenen, zoals oplosbare platinazouten,
is het mogelijk grenswaarden voor blootstelling
vast te leggen, maar voor andere allergenen, denk
aan (tarwe)meelstof, konden geen grenswaarden
bepaald worden. In veel gevallen ontbreken (nog
steeds) goede methodes om allergeenconcentraties
op de werkplek of de sensibilisatie bij de werknemer
te meten.
Een andere manier om de gevolgen van een be-

roepsallergie te beperken, is het periodiek screenen

van werknemers op sensibilisatie voor bekende
allergenen van de werkplek. Ook kan het voor
werknemers in bepaalde beroepen van belang zijn
goed op eerste signalen te letten voor het soort al-
lergie dat in het beroep veel voorkomt. Helaas zijn
de huidige preventieve maatregelen niet in staat
om het verschijnsel beroepsallergie volledig uit te
bannen.

Kader 3.10 Bakkerseczeem: een
verdwenen allergie?

In een bakkerij kunnen allerlei allergieën optre-
den. Zo kunnen voorraadmijten, schimmels en
ook insecten als kakkerlakken aanleiding geven
tot het ontstaan van allergieën, vooral in een wat
minder goed onderhouden bedrijfsruimte. Daar-
naast kunnen allergieën ontstaan voor de bak-
ingrediënten zelf: gluten in het meel en allerlei
additiva, zoals broodverbeteraars.
De tot enige tijd geleden meest voorkomende

beroepsallergie was het allergisch bakkersec-
zeem, een contacteczeem. Daarnaast kwam het
ortho-ergisch contacteczeem voor. Dit is geen
allergie, maar het gevolg van (over)belasting van
de huid, vooral door erg vaak en intensief wassen
met water en zeep. Ortho-ergisch contactec-
zeem verzwakt de huid, waardoor ook allergisch
eczeem eerder optreedt. Door de verbeterde
werkomstandigheden, maar vooral door de
industriële broodproductie, komt het bakkersec-
zeem weinig meer voor. Het bakkerseczeem is
een voorbeeld van een allergie die door gewij-
zigde sociaaleconomische factoren bijna geheel
verdwenen is.
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j4 Wat gebeurt er bij een allergie?

Roy Gerth van Wijk (§ 4.1), Huub Savelkoul (§ 4.2, 4.3 en 4.4), Gerco den Hartog (§ 4.3) en
Frans Timmermans (§ 4.5)

Allergie is een complex verschijnsel. Naast kennis omtrent de veroorzakers, de
reactie van het immuunsysteem en de uiterlijke verschijnselen, is het van
belang te weten wat er in het lichaam gebeurt bij het optreden van een allergie.
Vooral dit laatste aspect zal hier aan de orde komen.

j4.1 Medische terminologie

Een allergie kan zich op elke leeftijd manifesteren.
Allergische reacties kunnen optreden in de neus,
ogen, longen, de huid en andere organen. Allergi-
sche aandoeningen komen veel voor. Dat betekent
dat een groot aantal mensen met het verschijnsel
allergie te maken heeft: huisartsen en medisch spe-
cialisten, bedrijfs- en verzekeringsartsen, en na-
tuurlijk patiënten in alle leeftijdsklassen. Om mis-
verstanden bij patiënten en artsen te voorkomen,
moeten artsen over een duidelijke naamgeving voor
allergische aandoeningen beschikken. In deze pa-
ragraaf beschrijven wij de terminologie zoals die in
2001 is herzien door een Europese groep specialis-
ten. In 2003 is deze terminologie aangepast en
overgenomen door de wereldorganisatie op aller-
giegebied (Johansson et al., 2004). De terminologie
die hier wordt besproken, is bedoeld om te worden
gebruikt door de dokter die allergische patiënten
ziet en behandelt. Daarom wordt hier niet ingegaan
op immunologische indelingen als de bekende type
I tot en met IV volgens Gell en Coombs (kader 1.5).

j4.1.1 Atopie

In de jaren 20 van de vorige eeuw introduceerden
Coca en Cooke het begrip ‘atopie’. Het is afgeleid
van het Griekse woord atopia, dat ‘ongewoonheid’
betekent; in dit geval dus ‘ongewone ziekte’. In de
visie van Coca en Cooke werd atopie gekarakteri-
seerd door overerfbaarheid en was dit begrip van
toepassing op een kleine groep patiënten. Centraal

stond een kwalitatief veranderde reactie op allerge-
nen (allergie-uitlokkende stoffen) bij de lijders aan
deze aandoening, de atopici.
Kenmerkend waren de ziektebeelden hooikoorts

en astma, met daarnaast de aanwezigheid van di-
recte huidreacties, bekend als kwaddel en rode hof,
wanneer het allergeen in de huid werd gespoten.
Een kwaddel is een galbult of urtica. Wanneer die is
omgeven door een rode rand of hof, spreken we ook
wel van netelroos. Naderhand werd ‘atopische der-
matitis’ onder het begrip ‘atopie’ gerangschikt.
In die tijd was reeds bekend dat in het serum van

deze patiënten antilichamen te vinden waren die
gericht waren tegen (‘atopische’) allergenen en die
de bovengenoemde reacties in de huid konden ver-
oorzaken. Deze antistoffen werden ‘reaginen’ ge-
noemd. In 1966-1967 wisten Amerikaanse en
Zweedse onderzoekers deze reaginen te karakteri-
seren. Zij stelden vast dat een nieuwe klasse van
immunoglobulinen, de IgE-antilichamen, over deze
reagineactiviteit beschikten.
Momenteel wordt uitgegaan van de volgende de-

finitie van atopie:

! Atopie is een persoonlijke of familiaire
aanleg om IgE-antilichamen te produce-
ren in reactie op lage doses allergenen,
gewoonlijk eiwitten, en om de typische
symptomen van astma, rinoconjunctivitis
of eczeem/dermatitis te krijgen.



j4.1.2 De nieuwe terminologie

Overgevoeligheid

De term ‘overgevoeligheid’ wordt gebruikt als over-
koepelende term (fig. 4.1). Hieronder vallen niet al-
leen alle vormen van allergische reacties, maar ook
intoleranties, controversiële bijwerkingen van
voedsel en toevoegingen aan voedsel (additiva), bij-
werkingen van geneesmiddelen, psychologische re-
acties en gedragsproblemen waarvoor omgevings-
factoren verantwoordelijk worden gesteld (par. 4.4).
De definitie luidt van overgevoeligheid luidt:

! Overgevoeligheid veroorzaakt objectief
reproduceerbare symptomen en verschijn-
selen, die worden opgewekt door bloot-
stelling aan een scherp omschreven sti-
mulus in een dosis die getolereerd wordt
door normale personen.

Allergie

Het gebruik van de term ‘allergie’ wordt beperkt tot
die reacties waaraan immunologische mechanismen
ten grondslag liggen of vermoed worden. Indien
een immunologisch mechanisme niet kan worden
aangetoond, wordt voorgesteld om het begrip ‘niet-

allergische overgevoeligheid’ te hanteren. Een
voorbeeld hiervan is overgevoeligheid voor aspirine
(par. 1.3.2, 3.6 en 4.2.4).

IgE-gemedieerde en niet-IgE-gemedieerde allergie
Met de nieuwe terminologie wordt een onderscheid
gemaakt tussen IgE-gemedieerde en niet-IgE-ge-
medieerde allergieën. Voorbeelden van deze laatste
zijn ziektebeelden waarbij IgG-antilichamen (mede)
een rol spelen, zoals anafylaxie door geneesmidde-
len, serumziekte en bronchopulmonaire aspergil-
lose (par. 3.1.4: Een bijzonder geval: Aspergillus-
astma en allergische bronchopulmonaire aspergil-
lose). Contactallergie, allergische alveolitis en coe-
liakie zijn andere voorbeelden van niet-IgE-geme-
dieerde allergie (kader 1.5). In al deze gevallen do-
mineren andere antilichamen dan IgE of bepaalde
ontstekingscellen, bijvoorbeeld eosinofielen, het
beeld. Met deze classificatie als achtergrond zijn
alle allergische aandoeningen onderverdeeld in IgE-
gemedieerd en niet-IgE-gemedieerd (tabel 4.1).
Huidaandoeningen als atopisch eczeem en con-

tacteczeem volgen een iets andere indeling. Hier
wordt de koepelterm dermatitis gebruikt. Vervol-
gens wordt een onderverdeling gemaakt in eczeem,
contactdermatitis en andere vormen van dermatitis
(fig. 4.2). De in Nederland gangbare term voor ato-
pisch eczeem is constitutioneel eczeem.

overgevoeligheid

niet-allergische overgevoeligheid
geen immunologisch mechanisme

allergische overgevoeligheid
immunologisch mechanisme

IgE-gemedieerd niet-IgE-gemedieerd

niet-atopisch atopisch

insectensteek

parasieten

geneesmiddelen

anders

eosinofielen:
eosinofiele gastro-enteritis

T-cel 
contactallergie, coeliakie

IgG-gemedieerd
allergische alveolitis

anders

j4:1

Figuur 4.1
Schema voor de terminologie
van de verschillende overge-
voeligheidsreacties.
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Tabel 4.1 Onderverdeling in IgE- en niet-IgE-gemedieerde reacties.

Allergie IgE-gemedieerd

Niet-IgE-gemedieerd

Rinitis allergisch . IgE-gemedieerd
. niet-IgE-gemedieerd

niet-allergisch

Conjunctivitis allergisch . IgE-gemedieerd
. niet-IgE-gemedieerd

niet-allergisch

Astma allergisch . IgE-gemedieerd
. niet-IgE-gemedieerd

niet-allergisch

Urticaria allergisch . IgE-gemedieerd
. niet-IgE-gemedieerd

niet-allergisch

Voedselovergevoeligheid allergisch . IgE-gemedieerd
. niet-IgE-gemedieerd

niet-allergisch

Insectengifovergevoeligheid allergisch . IgE-gemedieerd
. niet-IgE-gemedieerd

niet-allergisch

anafylaxie allergisch . IgE-gemedieerd
. niet-IgE-gemedieerd

niet-allergisch

dermatitis

contactdermatitis andere vormeneczeem

atopisch
eczeem

niet-atopisch
eczeem

niet-allergische
contactdermatitis

allergische
contactdermatitis

j4:2

Figuur 4.2
Onderverdeling huidaandoe-
ningen (dermatitis).*

* In Nederland wordt in plaats
van atopisch eczeem vaak
constitutioneel eczeem
gebruikt. De term ‘contact-
eczeem’ is gebruikelijker dan
contactdermatitis. Niet-aller-
gische contactdermatitis
wordt ook wel ortho-ergisch
eczeem genoemd.
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j4.1.3 Termen die niet meer worden gebruikt

Met het in gebruik nemen van de internationale
terminologie is een aantal termen in onbruik ge-
raakt. Voorbeelden hiervan zijn idiosyncrasie (over-
gevoeligheid), pseudoallergie (niet-allergische over-
gevoeligheid), bij astma intrinsiek-extrinsiek en
endogeen-exogeen (respectievelijk niet-allergisch en
allergisch), voedselintolerantie (niet-allergische
voedselovergevoeligheid) en anafylactoı̈de reacties
(niet-allergische anafylaxie). Een aantal van deze
termen, zoals voedselintolerantie, constitutioneel
eczeem en pseudoallergie, wordt in Nederland nog
steeds gebruikt.

j4.2 De allergische ontsteking

Ontstekingen kunnen allerlei oorzaken hebben.
Voor behandeling, maar ook preventie, zal allereerst
naar de oorzaak van de ontsteking gezocht worden.
Optimale behandeling is altijd gericht op de oor-
zaak van de ontsteking, maar ook zonder de oorza-
ken helemaal te kennen is preventie en behandeling
goed mogelijk, doordat het steeds om dezelfde cel-
biologische en biochemische processen draait. Bij de
behandeling van ontstekingen worden vooral glu-
cocorticosteroı̈den, het bijnierschorshormoon Cor-

tison en afgeleiden daarvan en NSAID’s (Non Ste-
roidal Anti-Inflammatory Drugs) zoals aspirine en
diclofenac gebruikt.

j4.2.1 De ontsteking

Kenmerkend bij een ontsteking zijn pijn, warmte,
zwelling, roodheid en functieverlies op de plek van
de ontsteking. Ontsteking is een reactie van het
lichaam op beschadiging van een weefsel of op
prikkels van buiten. Dit kan door biologische (bac-
teriën, virussen, schimmels e.a.), chemische (irrite-
rende stoffen) en fysische (mechanisch, hitte, ioni-
serende straling, UV-straling) prikkels, maar het
kan ook het gevolg zijn van een allergische reactie
van het lichaam, zoals die bij hooikoorts, astma of
eczeem optreden. Een ontsteking heeft als doel het
verwijderen of – als dat niet kan – het inkapselen
van de schadelijke organismen, partikels of stoffen
en het herstellen van de schade in het weefsel. De
directe reactie op de beschadiging, de acute ontste-
king, duurt meestal niet langer dan enkele dagen.
Wanneer de ontsteking door een of andere oorzaak
langer duurt, spreken we van een chronische ont-
steking. De vijf kenmerken (pijn, warmte, zwelling,
roodheid en functieverlies) treden vooral op bij een
acute ontsteking en niet, of veel minder, bij een
chronische ontsteking.

j4:3a j4:3b

histamine

bradykinine

j4:3c

histamine

bradykinine leukotriënen

cytokinen

j4:3d j4:3e

Figuur 4.3
a Opengescheurde huid met binnendringend vuil.
b De ruimte wordt opgevuld met lymfe, afgesloten en wordt groter. Macrofagen uit de omgeving worden actief.
c Tegelijkertijd worden door de mestcellen uit de huid histamine en uit serumeiwitten uit het bloed bradykinine afgegeven. Naast meer macrofagen
komen er ook monocyten en neutrofielen (voor cellen zie tabel 1.1).
d Histamine, bradykinine, leukotriënen en cytokines laten de ontstekingsreactie verder lopen. Er zijn nu ook B-cellen, B-plasmacellen en T-cellen
aanwezig.
e Bij de tweedefasereactie en bij een chronische ontsteking zijn er veel eosinofielen.
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Directe ontstekingsreactie De directe ontstekingsre-
actie verloopt in vier verschillende fases: een ver-
sterkte doorbloeding (hyperemie) veroorzaakt door
vaatverwijding (vasodilatie) met een verhoging van
de doorlaatbaarheid van de vaatwanden, gevolgd
door een ophoping van vocht en eiwitten op de
plaats van de ontsteking en het zich uit de bloed-
baan naar de ontstekingsplek verplaatsen van witte
bloedcellen. Ze worden gevolgd door de reparatie-
fase waarin afbraakresten worden afgevoerd en het
weefsel zich herstelt. Figuur 4.3 geeft in verschil-
lende stappen een schema van een ontstekingsreac-
tie in de huid.
Vaatverwijding en verhoging van de doorlaat-

baarheid van de vaatwand worden vooral veroor-
zaakt door het histamine (fig. 4.4) uit de mestcellen
(fig. 4.5) en basofielen, maar ook het bradykinine
dat bij bloedstolling na een beschadiging wordt
vrijgemaakt uit een inactieve voorloper in het bloed.
Hierdoor ontstaat een verhoogde doorbloeding, er
komt meer bloed in het ontstoken gebied en het
weefsel zal warm (calor) en rood gekleurd (rubor)
worden. Door vergroting van de ruimtes tussen de
cellen aan het oppervlak van de haarvatwanden, de
endotheelcellen, wordt de doorlaatbaarheid (per-
meabiliteit) van de wand verhoogd en verlaat meer
vocht de bloedvaten (exsudatie) dan normaal het
geval is. Ook eiwitten kunnen nu de bloedbaan
verlaten en in het weefsel terechtkomen. Er hoopt
zich vocht op in het ontstoken weefsel: het ontste-
kingsoedeem. Meer weefselvocht betekent dat er
een zwelling (tumor; hier niet in de zin van onge-
remde celgroei!) optreedt bij de ontsteking.
De witte bloedcellen die zich naar de ontste-

kingsplek verplaatsen (infiltratie) zijn in het begin
vooral neutrofielen, later volgen ook nog andere
witte bloedcellen zoals monocyten, macrofagen,
B-cellen en T-cellen. Deze verplaatsing gebeurt on-
der invloed van bepaalde cytokines, die worden af-
gegeven door de endotheelcellen, weefselmacrofa-
gen en cellen bij de ontstekingshaard of bescha-
digde eigen cellen (zie kader 4.1). Fagocyterende
cellen zoals monocyten, neutrofielen en macrofagen
zorgen in het ontstoken weefsel voor afbraak en
opname van dode cellen en ziekteverwekkers. Als
dat niet lukt en de ziekteverwekkers niet (geheel)
kunnen worden opgeruimd, zullen deze worden
ingekapseld door bindweefselcellen (fibroblasten)
en in het weefsel een kapsel of granuloom vormen

dat verder niet wordt opgeruimd, maar ook geen
reactie meer geeft in het immuunsysteem.
Soms kan het aangetaste weefsel niet geheel ge-

repareerd worden; het weefsel heeft dan geen of
onvoldoende herstelcapaciteit (regeneratiecapaci-
teit). In weefsels waar normalerwijze geen celdelin-
gen meer optreden, zoals in het hart en het zenuw-
stelsel, wordt het aangetaste weefsel vervangen door
bindweefsel, wat dan zichtbaar is als een litteken en
kan leiden tot functieverlies (functio laesa).
De pijn (dolor) die optreedt bij een ontsteking

wordt door verschillende factoren veroorzaakt.
Door de lokale zwelling (ontstekingsoedeem) zal
druk worden uitgeoefend op zowel het ontstoken
als het omliggende weefsel, waardoor er pijnrecep-
toren geprikkeld worden. Daarnaast zorgen ook het
bradykinine en de prostaglandines voor pijn.

Kader 4.1 Cytokines

Cytokines zijn kleine eiwitten of polypeptiden die
de groei en differentiatie van andere cellen, maar
ook die van de eigen soort, kunnen beı̈nvloeden.
Het is een zeer diverse groep signaalstoffen die
werken via binding aan specifieke receptoren op
andere cellen. Er zijn verschillende groepen of
families cytokines. Er zijn inmiddels ruim vijftig
cytokines bekend, die door allerlei verschillende
cellen geproduceerd worden en die geheel ver-
schillende effecten kunnen hebben. Ze spelen
een belangrijke rol bij de afweer en bij ontstekin-
gen. Voorbeelden van cytokines zijn chemokines,
interferonen en de Tumor Necrosis Factoren
(TNF’s). Omdat men vroeger veronderstelde dat
cytokines alleen tussen witte bloedcellen onder-
ling actief zouden zijn, werden ze in het begin
interleukines genoemd.
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Figuur 4.4
Structuurformule van hista-
mine. Het histamine is een
eenvoudig molecuul dat door
het lichaam uit het amino-
zuur histidine gemaakt
wordt.

j4:5a j4:5b

Figuur 4.5
a Digitaal bewerkte SEM-
opname van een mestcel.
De levende cel heeft geen
eigen kleur.
b Digitaal bewerkte tranmis-
sie electronenmicroscopi-
sche (TEM-)opname van een
degranulerende mestcel. De
granula met onder andere
het histamine zijn hier blauw
gemaakt. De kern is rood, de
mitochondriën zijn groen
gemaakt.
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Chemokines spelen een zeer belangrijke rol bij
allergieën en ontstekingen. Ze worden onder
andere door mestcellen geproduceerd. Onder
invloed van chemokines bewegen (Grieks: kinos =
beweging) immuun- en ontstekingscellen naar
de plaats van ontsteking en worden daar geacti-
veerd. Het chemokine CCL11, bijvoorbeeld, wordt
uitgescheiden door endotheelcellen; het trekt
onder andere monocyten en eosinofielen aan en
is betrokken bij allergische reacties.
Interleukines zijn cytokines die geproduceerd

worden door geactiveerde macrofagen en lym-
focyten en die de lymfocyten en andere witte
bloedcellen aanzetten tot deling en differentiatie.
Een voorbeeld is het interleukine 8 (IL 8), dat
neutrofielen aantrekt en activeert.
Interferonen worden geproduceerd door

lichaamscellen na een virale infectie, maar ook
als chemokines bij een immuunrespons. Een
voorbeeld is het interferon g (IFN-g), dat wordt
uitgescheiden door geactiveerde T-cellen en
onder andere de deling van lymfocyten stimu-
leert.
De Tumor Necrosis Factor-a (TNF-a) activeert

fagocyterende cellen en is betrokken bij de
inductie van apoptose (zelfdoding) door onder
andere tumorcellen. De Tumor Necrosis Factor-b
(TNF-b) en het interleukine 10 (IL-10) onder-
drukken juist de immuunrespons.
Bij het opwekken en reguleren van een juiste

immuunrespons, en het beëindigen daarvan,
spelen cytokines een essentiële rol. Waarschijnlijk
zijn nog lang niet alle cytokines en hun effecten
bekend.

Chronische ontsteking Een chronische ontsteking
kan enkele weken tot maanden duren. Een acute
ontsteking kan onopgemerkt overgaan in een chro-
nische ontsteking, waarbij het begin van herstel sa-
mengaat met een verdere weefselafbraak. De chro-
nische ontsteking verschilt niet principieel van de
acute ontsteking, al zijn er ook verschillen. Chroni-
sche ontstekingen ontstaan wanneer de oorzaak van
de ontsteking (een micro-organisme of een bepaalde
stof) niet of onvoldoende opgeruimd kan worden.
De opvallende vijf kenmerken van een acute ont-
steking zijn vaak geheel of gedeeltelijk afwezig. Er
zijn op de ontstoken plek weinig neutrofielen
(meer) te vinden, maar er zijn wel veel monocyten,
macrofagen, B-plasma en T-cellen en eosinofielen.

j4.2.2 Gezondheid en afweer

Onze gezondheid hangt voor een belangrijk deel af
van een evenwichtig werkend immuunsysteem. Het
immuunsysteem en de ontstekingsreactie stellen
het lichaam in staat indringers te verwijderen en
zich te herstellen. Soms treden dit soort afweerpro-
cessen op zonder dat daarvoor een reden is: het im-
muunsysteem is dan uit balans en schiet zijn doel
voorbij. Er ontstaat zonder reden een ontstekings-
reactie die schadelijk is voor het lichaam. Dit soort

schadelijke reacties ligt ten grondslag aan vrijwel
alle ‘welvaartsziektes’.
Ziektes die we allemaal kunnen herkennen als

chronische ontstekingen zijn allerlei allergieën,
reuma, artritis en darmontstekingen (colitis ulcero-
sa en de ziekte van Crohn). Ze zijn overduidelijk het
gevolg van een hyperactief immuunsysteem. Min-
der bekend is dat ook vaatziektes een gevolg kun-
nen zijn van ontstekingen aan de vaatwand. Pre-
ventie van hart- en vaatziektes is ook zorgen voor
een evenwichtig immuunsysteem; het gaat zeker
niet alleen om een goede bloeddruk en een niet te
hoge cholesterolspiegel. Minder bekend is ook dat
bepaalde vormen van kanker, de ziekte van Alzhei-
mer, suikerziekte (vooral diabetes type 2), depressie
en slapeloosheid mede onder invloed van ontste-
kingsprocessen kunnen ontstaan.

j4.2.3 De allergische ontsteking

Alle vier typen overgevoeligheidsreacties leiden tot
een ontsteking, die soms ook chronisch kan worden.
Bij allergische ontstekingen is vooral het histamine
belangrijk; het bradykinine wordt belangrijk als er
vaatbeschadigingen optreden. Bij de type-I-overge-
voeligheidsreactie (IgE-gemedieerde allergische re-
actie) treedt er vaak na de eerste – de zogenoemde
vroege reactie die binnen 30 minuten plaatsvindt –
tussen 2-8 uur na contact met het allergeen nog een
tweede reactie op – de zogenoemde late reactie die
soms lang kan aanhouden en ook zeer heftig kan
zijn. De late reactie wordt veroorzaakt door ontste-
kingsfactoren die vrijgemaakt werden bij de vroege
reactie. Op de ontstekingsplek worden bij de late
reactie weinig neutrofielen, maar wel veel eosino-
fielen gevonden: de eosinofiele infiltratie. De eosi-
nofiel is een typische ontstekingscel.

Chronische allergische ontstekingen

Rinitis Chronische rinitis kan behalve door infecties
(eerst viraal, secundair meestal bacterieel) ook door
een allergie en andere prikkels, zoals roken, worden
veroorzaakt. Voor het ontstaan van chronische al-
lergische rinitis is wel een herhaald en/of langdurig
contact met het allergeen nodig. In het chronisch
ontstoken neusslijmvlies worden zeer veel eosino-
fielen aangetroffen.

Astma en luchtwegen Een ontsteking van de lucht-
wegen heeft tot gevolg dat de spiertjes in de wand
van de luchtwegen samentrekken, het zachte slijm-
vlies dat de binnenbekleding van de luchtwegen
vormt, opzwelt en er extra veel slijm geproduceerd
wordt. Hierdoor ontstaan de typische astmaklach-
ten zoals kortademigheid, piepen, hoesten en be-
nauwdheid. Ook allergisch astma kan bij herhaald
en langdurig contact met het allergeen chronisch
worden. In het slijm van de luchtwegen worden ook
dan zeer veel eosinofielen aangetroffen. Er is een
relatie tussen allergische rinitis en astma doordat
deze ziektes vaak bij dezelfde personen voorkomen.
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Chronische darmontsteking Ook allergische reacties
in de darm, zoals bij de diverse voedselallergieën
(par. 3.2), kunnen tot chronische ontstekingen lei-
den. De situatie is complexer dan in de luchtwegen
door het intensieve contact met veel verschillende
micro-organismen en stoffen in het voedsel. Een
belangrijk deel van het lymfoı̈de (= witte bloedcel-
len bevattende) weefsel zit dan ook in de darmwand,
het zogenaamde GALT (Gut Associated Lymfoid
Tissue). Daarmee is het GALT een belangrijke pro-
ducent van de regulatore T-cellen. In wisselwerking
met darminhoud, darmbacteriën, wormen en para-
sieten ontstaat als het goed is een evenwicht tussen
de TREG, TH1 en TH2 cellen. Bij een overmaat aan
TH1-cellen ontstaat de neiging tot ontsteking, bij
een overmaat aan TH2-cellen ontstaat de neiging tot
de ontwikkeling van een allergie (par. 1.1 t/m 1.3).
TH1-cellen ontwikkelen zich door infecties, vooral

door infecties met bacteriën, virussen en protozoa.
Dit ondersteunt de hygiënehypothese (par. 1.2) met
betrekking tot de toename van allergieën. Volgens
deze hypothese worden door overdreven hygiëne,
waaronder ook het gebruik van antibiotica valt, de
TH1-cellen onvoldoende gestimuleerd en ontstaat er
een relatieve overmaat aan TH2-cellen, met als ge-
volg een neiging tot het ontwikkelen van een aller-
gie.
TH2-cellen ontwikkelen zich onder andere door

worminfecties. Probiotische, dat wil zeggen ge-
zondheidsbevorderende, darmbacteriën, zoals Lac-
tobacillus casei en Lactobacillus rhamnosus, stimuleren
de TH2-cellen. Ze kunnen misschien een bijdrage
leveren bij de therapie van ontstekingen, maar niet
bij de therapie van een allergie.
Darmklachten verdienen altijd aandacht. Een

vervuilde darm is ongezond, vergiftigt het lichaam
en ontregelt het immuunsysteem, met als gevolg
een neiging tot ontstekingen en het ontwikkelen
van een allergie.

j4.2.4 Behandeling van ontstekingen

Ontstekingen worden behandeld met ontstekings-
remmende middelen zoals corticosteroı̈den en
NSAID’s. Vaak worden deze al toegepast voordat de
oorzaak van de ontsteking weg is om de sympto-
men, waaronder pijn, weg te nemen. Het hormoon
cortisol (hydrocortison) is het natuurlijk corticoste-
roı̈d uit de bijnierschors. Het remt de vorming van
eiwitten, stimuleert de glucosevorming en remt de
opname van glucose in de weefsels. Aan het effect op
de glucosestofwisseling ontlenen cortisol en de
daarvan afgeleide steroı̈den de groepsnaam gluco-
corticosteroı̈den. Toediening van hoge doses corti-
costeroı̈den kan tot diabetes leiden. Glucocortico-
steroı̈den remmen direct de activiteit van de cellen
die betrokken zijn bij het op gang brengen en laten
voortgaan van de ontstekingsreactie: er treedt bij
allergische prikkels een veel minder heftige reactie
op. De vorming van antilichamen wordt niet on-
derdrukt.
NSAID’s (Non Steroidal Anti-Inflammatory

Drugs) remmen de productie van ontstekingsfacto-
ren zoals prostaglandines (kader 4.2) die door mest-

cellen en basofielen, maar ook door de beschadigde
weefselcellen gemaakt worden. Er zijn meer dan 50
verschillende NSAID’s bekend, waaronder aspirine,
naproxen, ibuprofen en diclofenac. De bekende
pijnstillers paracetamol (= acetaminophen) en fena-
cetine zijn geen NSAISD’s; ze werken waarschijnlijk
via het centrale zenuwstelsel.

Kader 4.2 Prostaglandines en
leukotriënen

Prostaglandines en leukotriënen zijn vetachtige
stoffen die vrijgemaakt worden uit membraanli-
piden van bijvoorbeeld beschadigde endotheel-
cellen. Membraanlipiden zijn meestal fosfolipi-
den, een vet (glycerol-vetzuurester) met daaraan
gekoppeld een fosforzuurmolecuul. Met behulp
van een enzym, het fosfolipase A2, wordt het
fosfaat afgesplitst en ontstaat het arachidonzuur.
Van het arachidonzuur kunnen vervolgens de
verschillende prostaglandines en leukotriënen
gemaakt worden. Prostaglandines danken hun
naam aan de prostaat, waaruit ze voor het eerst
geı̈soleerd werden. Ze hebben verschillende
functies, waaronder het in gang zetten van de
ontstekingsreactie. Leukotriënen worden ook
door degranulerende mestcellen gemaakt en zijn
onder andere betrokken bij het aantrekken van
granulocyten, zoals de eosinofielen.
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Figuur 4.6
Aanmaak van prostaglandines en leukotriënen.
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Figuur 4.6 geeft een vereenvoudigde weergave
van de verschillende routes voor de aanmaak van
de prostaglandines en leukotriënen. Uit arachi-
donzuur worden ook nog andere op prostaglan-
dine en leukotriënen lijkende signaalstoffen
gemaakt. De gestippelde pijlen geven aan dat de
omzetting in verschillende stappen gebeurt. Iso-
merases veranderen een stof zonder de chemi-
sche samenstelling ervan te wijzigen.
Belangrijk zijn de plaatsen waar de ontste-

kingsremmers aangrijpen; ze zijn met een rode
pijl aangegeven. Corticosteroı̈den remmen de
vorming van het arachidonzuur, waardoor de
aanmaak van zowel prostaglandines als leuko-
triënen geremd wordt. NSAID’s remmen de
enzymen, de cyclo-oxygenasen 1 (COX 1) en 2
(COX 2), die het arachidonzuur omzetten in het
ringvormige prostaglandinemolecuul. De aan-
maak van leukotriënen kan daarbij gewoon ver-
der gaan. Aspirine is een z.g. COX-1-remmer,
diclofenac is een COX-2-remmer.

j4.3 Aanleg en allergie: de allergische
mars

j4.3.1 Hoe ontstaan allergische klachten?

Allergische klachten zoals hooikoorts of eczeem
worden niet door de stof zelf veroorzaakt, maar
door het immuunsysteem dat te heftig reageert. De
stoffen die een allergische reactie kunnen veroorza-
ken worden allergenen genoemd. Een allergie kan
pas ontstaan na eerdere blootstelling aan het aller-
geen. De eerste keer dat iemand met een allergeen in
aanraking komt, via de huid of de slijmvliezen van
het ademhalingsorgaan inclusief de longen of via
het spijsverteringskanaal inclusief de mond, kan
deze door bijvoorbeeld een dendritische cel worden
herkend. Deze cel neemt het allergeen op (fagocy-
tose), waarna het opgenomen eiwit in stukken
wordt geknipt en de brokstukken op een speciaal
molecuul aan de buitenkant van de cel, het MHC
(Major Histocompatibiliteits Complex), gepresen-
teerd worden: de antigeenpresentatie. Hierdoor kan
het herkend worden door de T-cellen (kader 1.4 en
1.5).

Er zijn verschillende typen T-cellen. Bij allergie
spelen de T-helper- (TH-)cellen en de regulatoire
(TREG-)cellen een belangrijke rol. TH-cellen kunnen
B-cellen aansturen en ervoor zorgen dat B-cellen
IgE-antilichamen gaan maken, die dan specifiek
zijn voor dat deel (epitoop) van het allergeen dat aan
het begin door de dendritische cel is gepresenteerd.
Als iemand geen allergische klachten heeft, maar
wel IgE dat specifiek is voor een bepaald allergeen,
is hij gesensibiliseerd. Het IgE is dan gebonden aan
mestcellen en basofielen. Bij een volgend contact
met het allergeen kunnen de mestcellen reageren en
gaan degranuleren. Ze geven een groot aantal stof-
fen af, zoals histamine, prostaglandines en leuko-
triënen. Vooral het vrijgekomen histamine (fig. 4.4)
veroorzaakt de klachten.

Waardoor gaan B-cellen IgE maken?

Verreweg de meeste allergische reacties behoren tot
de Type-I-, IgE-gemedieerde, overgevoeligheidsre-
actie. Voorafgaand aan een allergische reactie wor-
den er eerst IgE-antilichamen tegen het allergeen
gemaakt. Voor het produceren van IgE-antilicha-
men zijn specifieke signalen nodig die door de TH2-
cellen geleverd worden en niet door TH1-cellen. Het
betreft hier twee soorten signalen: via direct cel-
contact en het afgeven van bepaalde cytokines.
Cytokines spelen een belangrijke rol in de hand-

having van de T-helpercelbalans. TH2-cellen kunnen
verschillende cytokines uitscheiden en welke dat
zijn bepaalt mede welk type immunoglobuline de
B-cel gaat maken. Als de TH2-cel de cytokines IL-4
en IL-13 uitscheidt, maakt de B-cel IgE-antilicha-
men. TREG-cellen kunnen de TH-cellen remmen
door IL-10 te produceren. IL-10 is belangrijk in het
voorkómen van allergische reacties, omdat het er-
voor zorgt dat er in plaats van IgE een bepaalde
vorm van de IgG-antilichamen, de IgG4-antilicha-
men, gemaakt worden (fig. 4.7). De productie van
het IgG4 is, net als die van het IgE, afhankelijk van
stimulatie door TH2-cellen, alleen veroorzaakt het
IgG4 geen allergische klachten. De mestcellen die
door te degranuleren de symptomen veroorzaken,
hebben wel een receptor voor IgE, maar niet voor
IgG4.
Mensen die gesensibiliseerd zijn, hebben eerder

contact gehad met het allergeen en daarop een im-
muunreactie gegeven. Na een immuunreactie wor-
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Figuur 4.7a-c
Bij een gezond immuunsysteem is er een evenwicht tussen TH1- en TH2-cellen en tussen deze beide en de TREG-cellen. TREG -cellen beı̈nvloeden het
soort antilichamen dat de B-cellen gaan maken. IgE-antilichamen worden gemaakt onder invloed van het cytokine IL-4. Onder invloed van het door de
TREG-cellen geproduceerde cytokine IL-10 worden IgG4-antilichamen gemaakt die niet betrokken zijn bij allergische reacties.
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den er ook geheugencellen (kader 1.2) aangemaakt.
Gesensibiliseerde mensen kunnen dus IgE-produ-
cerende geheugencellen hebben. Deze cellen zorgen
ervoor dat er continu wat IgE geproduceerd wordt,
dat in de circulatie terechtkomt. Dit circulerende
IgE komt vroeg of laat op een mestcel of basofiel
terecht. Het is dan slechts wachten tot er zich een
allergeen aandient dat door de IgE-moleculen op de
mestcel herkend wordt en de allergische reactie kan
beginnen.

IgE-antilichamen en effectorcellen

IgE kan binden aan verschillende zogeheten effec-
torcellen, zoals mestcellen en basofielen bij de start
van een allergische reactie, maar ook aan eosinofie-
len. Mestcellen komen voor in de slijmvliezen van
luchtwegen en darmen, en in de huid. Eosinofielen
spelen een belangrijke rol bij de late reactie en de
ontwikkeling van een chronische ontsteking.

Acute reactie Een allergische reactie in de huid (ec-
zeem) komt veel voor en wordt sterker naarmate de
huid minder goed functioneert. Een van de manie-
ren om te meten of iemand allergisch is, de huid-
priktest (kader 5.3), is op de allergische huidreactie
gebaseerd.
Een allergische reactie op stoffen in het voedsel

staat bekend als een ‘voedselallergie’. In de darmen
wordt het lichaam geconfronteerd met grote hoe-
veelheden verschillende micro-organismen en li-
chaamsvreemde stoffen. Toch komt een voedselal-
lergie relatief weinig voor. De reden daarvan is dat
in de darmen een grote tolerantie is opgebouwd: er
zijn hoge concentraties cytokines die de afweer en
vooral de vorming van IgE onderdrukken. De af-
weer in de darmen berust voor een groot gedeelte op
de aanwezigheid van veel macrofagen en de IgA-
antilichamen die niet bij allergische reacties be-
trokken zijn. In geval van een voedselallergie is er
een onvoldoende tolerantie en zijn de specifieke
TH2-cellen relatief te veel aanwezig en/of worden te
weinig afgeremd, waardoor er toch een overgevoe-
ligheidsreactie kan optreden.
Ook in de luchtwegen wordt het lichaam, zij het

in veel mindere mate dan in de darmen, geconfron-
teerd met allerlei stoffen uit de buitenwereld. Er
worden weer veel macrofagen en IgA-antilichamen
aangetroffen. De tolerantie is echter minder en al-
lergieën van de luchtwegen komen dan ook relatief
meer voor (par. 5.1.0).

Late reactie Naast de acute reactie kan ook een late
reactie optreden, die in de luchtwegen tot chroni-
sche astmatische klachten kan leiden. In de darmen
kan de late reactie aanleiding geven tot het ontstaan
van chronische darmontstekingen.
De late reactie wordt vooral door eosinofielen

veroorzaakt. Deze reactie is ook afhankelijk van
IgE, maar komt pas na twee tot acht uur op gang.
Hij duurt meestal niet langer dan veertien uur,
maar kan langer aanhouden. Bij de degranulatie
van mestcellen komen allerlei signaalstoffen vrij.
Het meest bekend is het histamine, dat vooral in het

begin de klachten veroorzaakt. Er komen echter ook
cytokines vrij die het immuunsysteem verder kun-
nen stimuleren. Een van die cytokines is TNF-a, dat
kan zorgen voor een toename van bepaalde eiwitten,
de ICAMs (InterCellular Adhesion Molecules), en
het E-selectine 1 (Endothelial adhesion molecule 1)
op de cellen van de huid, darm en longen. Ze wor-
den adhesiemoleculen genoemd omdat ze bepaalde
cellen – in dit geval immuuncellen – binden. Hier
gaat wat tijd overheen en daarom is het ook een late
reactie (fig. 4.8).
De cellen die gebonden worden zijn voornamelijk

TH2-cellen en eosinofielen, die net als de mestcellen
een receptor voor het IgE hebben. Het massaal op-
treden van eosinofielen bij deze reactie wordt ook
wel ‘eosinofiele infiltratie’ genoemd (fig. 4.9). Bij
binding met een allergeen degranuleren de eosino-
fielen en worden er stoffen afgescheiden die giftig
zijn voor levende cellen, maar ook enzymen, die
cellen doden. Deze IgE-gemedieerde reactie is oor-
spronkelijk ontstaan als afweer tegen met name
wormen.
Soms zijn er maar weinig mestcellen betrokken

bij de allergische reactie en krijgt een patiënt geen
of bijna geen acute klachten. In zo’n geval kan hij
echter wel een late overgevoeligheidsreactie krijgen.
Dit komt regelmatig voor bij eczeem en astma, die

vertraagde overgevoeligheid
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Figuur 4.8
Bij de allergische reactie wordt door de mestcellen het TGF-a uitgescheiden. Dit veroor-
zaakt een toename van de celadhesiemoleculen E-selectine en ICAM aan het oppervlak
van de cellen. Daardoor ontstaat een ophoping van TH2-cellen en eosinofielen aan dat
oppervlak. Bij binding van het allergeen aan de IgE-antilichamen op de eosinofielen ont-
staat een sterke ontstekingsreactie.
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dan ook vaak chronisch worden. Allergische klach-
ten kunnen als een vorm van ontsteking worden
beschouwd, omdat er verschillende soorten im-
muuncellen bij betrokken zijn en de voor een ont-
steking zo typische toename in doorbloeding op-
treedt.
Hoewel IgE een randvoorwaarde is voor een al-

lergische reactie, betekenen relatief hoge IgE-con-
centraties niet zonder meer dat je ook allergisch
bent. Het aanwezige IgE hoeft niet specifiek te zijn
voor een allergeen. Daarnaast kan iemand bijvoor-
beeld meer IgG4 hebben, waardoor de allergenen
door het IgG4 herkend worden voordat er IgE aan
bindt. Ook immuuntherapie kan erop gericht zijn
om te zorgen dat er meer IgG4 geproduceerd wordt
dan IgE. Hierdoor zal het allergeen niet aan meer-
dere IgE-moleculen op een mestcel of basofiel bin-
den en dus geen klachten veroorzaken.

j4.3.2 Erfelijkheid

Het is bekend dat erfelijkheid een rol speelt bij de
kans op het krijgen van een allergie. Figuur 4.10
geeft de schattingen weer voor de kans dat een kind
tijdens zijn latere leven een willekeurig type allergie
krijgt. De kans neemt toe tot 30% als één van de
ouders allergisch is en zelfs tot 70% als beide ouders
allergische klachten hebben.
Deze erfelijke invloed wordt niet door een enkel

gen veroorzaakt, maar door vele genen met uiteen-
lopende functies. Meestal zijn het genen met een rol
in het immuunsysteem. De hoeveelheden IgE in het
lichaam worden duidelijk beı̈nvloed door erfelijke
factoren, maar het is nog lang niet duidelijk welke
factoren dat allemaal zijn. IgE-concentraties zijn in
verband gebracht met de expressie (= de mate van
aflezing) van een deel van het genoom waar de ge-
netische codes voor veel cytokines liggen. Het zijn
cytokines als het IL-12 dat de T-cellen activeert, en
het IL-13 dat de productie van IgE-antilichamen
stimuleert. Daarnaast is lang geleden een verband
gerapporteerd tussen de MHC-eiwitten en de speci-
fieke IgE-reacties op het pollen van de Ambrosia.
Ambrosia (fig. 5 Inleiding) is een soort die veel voor-
komt in de Verenigde Staten en daar de belang-
rijkste veroorzaker van hooikoorts is. Tegenwoordig
komt hij ook voor in Zuid-Europa en, in toene-
mende mate, ook in Nederland.
Een van de allergische klachten is atopische der-

matitis, vaak constitutioneel eczeem genoemd. Ec-
zeem is een reactie van de huid, dus zijn er epi-
theelcellen (cellen die het lichaam aan de buiten-
kant afsluiten) bij betrokken. Recent genetisch on-
derzoek heeft aanwijzingen opgeleverd dat
sommige genen meer en andere juist minder afge-
lezen worden bij atopische dermatitis. Er zijn geen
verschillen gevonden in genoomactiviteit van de
TH2-cellen.
Verschillen in gevoeligheid voor het ontwikkelen

van een allergie kunnen een genetische oorzaak
hebben, maar het kan ook komen door de omgeving
of door epigenetische effecten. Epigenetische effec-
ten zijn min of meer blijvende en soms ook over-
draagbare veranderingen in de activiteit van het
genoom onder invloed van buiten. Ze worden bij de
celdeling in het lichaam doorgegeven, maar ver-
dwijnen meestal in een volgende generatie. Een be-
kend voorbeeld is het effect van roken tijdens de
zwangerschap: kinderen van moeders die roken tij-
dens de zwangerschap, krijgen vaker astma. Aan de
andere kant is ook bekend dat het geven van ten
minste zes maanden borstvoeding juist preventief
werkt. Er zijn ook onderzoeken die aantonen dat
moeders die roken tijdens de zwangerschap, het ri-
sico weer kunnen verlagen door borstvoeding te ge-
ven. Het effect van het geven van borstvoeding
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Figuur 4.9
Eosinofielen uit het longfil-
traat van een patiënt met
een allergische late reactie.

Figuur 4.10
Wanneer beide ouders aller-
gisch zijn, is de kans groot
dat de kinderen ook een
allergie zullen krijgen.
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Figuur 4.11
Niet alleen aanleg, maar ook levensstijl en omgeving zijn belangrijk voor de kans op het
ontwikkelen van een allergie.

Het Allergieboek90



hangt echter ook af van de hoeveelheid IgA-antili-
chamen die aanwezig is in de moedermelk. De
moeder heeft meestal meer epigenetische invloed
dan de vader, doordat zij het kind draagt en borst-
voeding geeft. Gedurende die periode kunnen ook
allerlei fysiologische processen, bijvoorbeeld stress,
de ontwikkeling van het kind beı̈nvloeden.
Al met al zijn het waarschijnlijk alle factoren –

genetische aanleg, levensstijl, leefomgeving en
blootstelling aan het allergeen – die uiteindelijk tot
de ziekte allergie leiden (fig. 4.11).

j4.3.3 De allergische mars

Het is opvallend dat bepaalde allergische klachten
vaker voorkomen in bepaalde leeftijdsgroepen. In
het algemeen ontstaan voedselallergieën op jongere
leeftijd dan allergieën voor bijvoorbeeld pollen. Een
kind kan gedurende het ouder worden achtereen-
volgens diverse allergische klachten ontwikkelen.
Deze ontwikkeling heet de allergische mars.
Al in het eerste levensjaar wordt het maximale

voorkomen (prevalentie) van kippenei- en koemelk-
allergie behaald, om daarna geleidelijk af te nemen.
Allergie voor tarwe en soja komt pas rond het 5de tot
6de levensjaar op het prevalentieniveau van ei en
melk. Ook allergieën voor kat, hond en mijt komen
later op gang, net als die voor pollen. Voedsel-
allergieën lijken eerder te kunnen ontstaan dan al-
lergieën uit de leefomgeving (fig. 4.12). De preva-
lentie van pollenallergie stijgt tot wel 15 % van de
bevolking, tegenover 6% voor voedselallergieën. In
het algemeen verdwijnen allergieën voor koemelk,
ei, tarwe en soja vaak, terwijl allergieën voor pinda,
noten, vis, schaaldieren (mossel) en geleedpotigen
(garnaal, kreeft) vaak blijvend zijn.
Niet alleen worden sommige allergieën vaker op

bepaalde leeftijden gevonden, ook hebben vaak de-
zelfde mensen verschillende soorten allergische
klachten die met de leeftijd kunnen veranderen.
Kinderen die in hun eerste levensjaar bij een huid-
priktest positief reageren op ei, hebben vaker astma
en eczeem als ze 7 jaar zijn. Van deze kinderen was
51% gesensibiliseerd voor mijt, tegenover slechts
16,6% van de kinderen die niet reageerden op ei in
hun eerste levensjaar.
Bij een allergie ben je niet allergisch voor het hele

allergeen, maar reageert het immuunsysteem op
bepaalde delen van het eiwit, de zogenaamde epi-
topen. Zo heeft het meest voorkomende allergene
eiwit uit de pinda (dat uit zo’n 590 aminozuren be-
staat) 23 IgE-bindende epitopen van zo’n 10 amino-
zuren lang en dus kan 40% van het oppervlak van
dit eiwit allergische reacties uitlokken. Van ver-
schillende allergenen is onderzocht wat die epito-
pen precies zijn. Opvallend is dat die epitopen deels
op elkaar lijken. Dit speelt een rol bij het ontstaan
van kruisreacties (par. 1.5), waarbij een patiënt die
bijvoorbeeld allergisch is voor perzik, ook op appel
reageert. Kruisreacties kunnen ervoor zorgen dat na
verloop van tijd allergische patiënten ook op allerlei
andere allergenen gaan reageren. Het is dus be-
langrijk om te weten waarop iemand precies rea-
geert, omdat dat inzicht geeft in het risico op het

krijgen van een allergie door andere allergenen met
vergelijkbare of bijna dezelfde epitopen.
Het advies voor gesensibiliseerde kinderen van 12

maanden oud en voor mensen met duidelijk gede-
finieerde allergische klachten is altijd om contact
met het allergeen te vermijden. Zeker bij een dui-
delijk risico op het ontstaan van kruisreacties kan
vermijding helpen om de allergische mars af te
remmen door het kind met niet te veel allergenen in
contact te laten komen. Mogelijk helpt het dus om
kinderen die in hun eerste levensjaar al positief re-
ageren op bepaalde allergenen, zo weinig mogelijk
bloot te stellen aan allerlei andere allergenen, zoals
het pollen uit de lucht. In de praktijk is dit vaak
lastig. Vooral het contact met inhalatieallergenen,
zoals die van huisstofmijten, schimmels en pollen,
is heel moeilijk volledig te vermijden. Bovendien
kunnen op verschillende plaatsen weer andere al-
lergenen in de lucht zitten. Momenteel is het (nog)
niet mogelijk te voorspellen van welke allergenen
kinderen in de toekomst allergische klachten zou-
den kunnen krijgen.

j4.4 Gedrag en afweer

j4.4.1 Overgevoeligheid tijdens de ontwikkeling

Gedurende de ontwikkeling vanaf de jonge kinder-
leeftijd tot volwassenheid treden er verschillende
periodes op waarin een verhoogde gevoeligheid be-
staat voor de blootstelling aan vreemde stoffen die
binnendringen via de huid, de luchtwegen of het
maag-darmkanaal. Tijdens deze gevoeligheidspe-
riodes (gevoeligheidsvensters of ‘critical windows’)
kan een verstoring in de rijping van organen ertoe
leiden dat deze minder goed functioneren, ook al
ziet het kind er ogenschijnlijk gezond uit. Bloot-
stelling aan omgevingsfactoren kunnen de gezond-
heid van kinderen anders beı̈nvloeden dan die van
volwassenen: kinderen hebben per kilogram li-

prevalentie allergie per leeftijd

p
re

va
le

n
ti

e 
(%

)

16

14

12

10

8

6

4

2

0
0 1 2 3 4 5 6 7

leeftijd (jaren)

ei, melk
tarwe, soja
berkenpollen, 
graspollen
kat, hond
mijten

j4:12

Figuur 4.12
Voorkomen (prevalentie) van verschillende soorten allergieën in relatie tot de leeftijd.
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chaamsgewicht meer huidoppervlak dan volwasse-
nen en hebben een hogere ademhalingssnelheid.
Daarom kunnen zij ook een verhoogde gevoeligheid
voor bepaalde stoffen, inclusief allerlei allergenen,
hebben. Ook de voeding speelt een belangrijke rol.
Jonge tot zeer jonge kinderen hebben vaak een
minder gevarieerd voedingspatroon dan volwasse-
nen en zullen per kilogram lichaamsgewicht meer
voedsel en drank consumeren. De volledige ont-
wikkeling van de darm vindt bij kinderen in de
eerste twee levensjaren plaats. Evenals andere orga-
nen, heeft de darm op jonge leeftijd meer behoefte
aan zuurstof en voedingsstoffen vergeleken met de
darm van een volwassene: er is een hoger basaalme-
tabolisme.
Bij de geboorte heeft een baby een lichaamsge-

wicht van ongeveer 4% van dat van een volwassene.
Het hersengewicht is dan al zo’n 30% van de vol-
groeide hersenen en kinderhersenen hebben 25%
meer zuurstof nodig dan die van een volwassene.
De hersenen worden beschermd tegen het bin-

nendringen van vreemde stoffen uit het bloed door
de bloed-hersenbarrière. De bloed-hersenbarrière
wordt gevormd door de laag endotheelcellen in de
haarvaatjes (capillairen), die de hersenen afscher-
men tegen het binnendringen van stoffen uit het
bloed. Deze barrière is pas zo’n zes maanden na de
geboorte volledig ontwikkeld. Tot die tijd kunnen
allerlei stoffen, gewenst of ongewenst, de hersenen
binnendringen. Gedurende de eerste vier levensja-
ren worden de hersenverbindingen steeds meer en
fijner vertakt. In deze periode is het mogelijk om
hersenschade te herstellen. Dat vermogen tot her-
stel neemt langzaam af tot in de adolescentie en
werkt niet meer bij volwassenen.
Ook het immuunsysteem heeft enige jaren (tot

twee jaar) nodig om volledig uit te rijpen om een
‘volwassen’ bescherming tegen infecties te kunnen
garanderen. Vooral de T-helpercellen spelen een be-
langrijke rol bij de regulatie van deze immuunres-
ponsen. Zo zijn er bij de geboorte relatief te veel
TH2-cellen ten opzichte van de TH1-cellen. De TH1-
cellen ontwikkelen zich pas geleidelijk door bloot-
stelling aan infecties op jonge kinderleeftijd. De
overmaat aan TH2-cellen maakt het kind echter ge-
voelig voor de ontwikkeling van een allergie wan-
neer het wordt blootgesteld aan die stoffen uit de
omgeving waarvoor dat kind gevoelig is.
Naast voedingsmiddelen die allergenen bevatten

waarop kinderen echt allergisch kunnen reageren,
zijn sommige kinderen gevoelig voor contact met
toevoegingen aan het voedsel, de zogenaamde ad-
ditieven (par. 1.5.2). Er zijn zo’n drieduizend stoffen
op de markt die als voedseladditief worden ge-
bruikt. Ze hebben meestal een specifieke code, een
zogeheten E-nummer. Additieven bestaan uit
kunstmatige (bijv. Tartrazine [E102] en Quinoline-
geel [E104]), natuurlijke (Curcumine [E100], karamel
[E150], anthocyanines en tannines [E181] [E163]) en
minerale kleurstoffen (titaniumdioxide [E171]), con-
serveermiddelen (benzoëzuur [E210], natriumbisul-
fiet [E220] en natriumnitriet [E250]), structuurver-
sterkende middelen (alginaten [E400-E405] en na-
triumcaseı̈naat), smaakstoffen (glutamaten [E621-

E626] en aspartaam [E951]) en enzymen (amylase,
papaı̈ne). Een overzicht van E-nummers en verdere
informatie over voedsel is te vinden op www.food-
info.net/nl/index.htm van de Wageningen Univer-
siteit.
Er zijn verschillende klinische uitingsvormen van

overgevoeligheidsreacties (zoals allergie, intoleran-
tie en aspecifieke hyperreactiviteit; zie par. 1.3.1) op
voedselbestanddelen beschreven, waarvan uiteraard
de meeste voor klachten in het maag-darmkanaal.
Vaak zijn er ook reacties in de huid en de ademha-
lingsorganen, maar ook in het zenuwstelsel kunnen
reacties optreden. De reacties op voeding in de her-
senen en daardoor de beı̈nvloeding van het gedrag,
worden hierna verder besproken.

j4.4.2 Gedragsstoornissen en voeding

Verschillende gedragsproblemen, zoals hyperactief
gedrag, worden vaak gekoppeld aan de consumptie
van een bepaald soort voedsel. Een eliminatiedieet
waarin deze bestanddelen niet meer zitten, zorgt
dan dat er minder klachten optreden. Herintroduc-
tie, dus het weer toevoegen van deze bestanddelen
aan de voeding, levert dan weer binnen korte tijd
een verergering van de symptomen op. De eerder
genoemde voedseladditieven worden vaak be-
schouwd als de belangrijkste veroorzakers van de
klachten. Hierover is echter nog wel veel onderzoek
nodig.
Leer- en gedragsproblemen worden bij tot wel

70% van de betreffende kinderen (mede) veroorzaakt
door hun voeding. Uit verschillende onderzoeken is
gebleken dat bij voedingsaanpassing (eliminatie van
bepaalde E-nummers, melkproducten en veelal ook
tarwe) de symptomen vaak afnemen (vergelijk ook
Inleiding: Sociaaleconomische gevolgen voor de ef-
fecten van hooikoorts op leerprestaties). Leer- en
gedragsproblemen zijn twee van de aandoeningen
die kunnen ontstaan door voedselovergevoeligheid,
inclusief een voedselallergie: abnormale reacties die
zich kunnen voordoen na het eten van bepaalde
voedingsmiddelen. Met een aangepast dieet kan bij
de meerderheid van deze kinderen flinke vooruit-
gang worden geboekt. Vaak hebben de ouders van
een kind met (mede) door voeding veroorzaakte
leer- en gedragsproblemen zélf ook een vorm van
voedselovergevoeligheid. De erfelijke factor bij leer-
en gedragsproblemen zou dus niet per se de herse-
nen betreffen, maar zou vooral het risico op een
voedselovergevoeligheid (inclusief voedselallergie)
kunnen vergroten.
Gedragsstoornissen bij kinderen worden meestal

gekenmerkt door bewegingsonrust, snel afgeleid
zijn, druk en moeite met het opvolgen van instruc-
ties. Deze hyperactiviteit ofwel ADHD (Attention
Deficit Hyperactivity Disorder) wordt meestal ver-
oorzaakt door een verminderde hersenactiviteit als
gevolg van een verstoring van de dopaminewerking
in de hersenen. Dopamine is een neurotransmitter,
een stof die nodig om signalen tussen bepaalde
hersencellen door te geven. Bij ADHD is er een ver-
minderde activiteit van de dopaminereceptoreiwit-
ten (de eiwitten waaraan het dopamine bindt aan de
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zenuwcel om het signaal door te geven), maar ook
andere eiwitten betrokken bij de dopaminewerking
kunnen een rol spelen. Dopamine is actief in dat
deel van de hersenen, de frontale cortex in het
voorhoofd, dat (mede)verantwoordelijk is voor
emotionele stabiliteit en verwerking van zintuiglij-
ke (waarnemingsprikkels; geheugen, concentratie
e.d.) en motorische prikkels. Een verband met
ADHD-klachten is alleen daarmee al waarschijnlijk.
Zo is recentelijk is aangetoond dat bij kinderen met
ADHD een verminderde dopaminereceptoractiviteit
optreedt in twee belangrijke hersengebieden waar
beloning en motivatie zijn gelegen.
Ook bij kinderen met autisme lijkt niet alleen

sprake te zijn van een erfelijke invloed, maar mis-
schien ook van virusinfecties en een abnormale
bacterieflora in de darm. Deze combinatie van fac-
toren zorgt ervoor dat er opioı̈dachtige peptides
ontstaan, kleine stukjes eiwit die overblijven bij
niet-volledige vertering van eiwitten zoals caseı̈ne
uit melk en kaas en gluten uit tarwe. Ze hebben een
opiumachtig effect en zouden door de darmwand en
de bloed-hersenbarrière heen in de hersenen kun-
nen komen en daar een reactie geven: de ‘leaky gut-
hypothese’. Een recent groot onderzoek naar het
effect van een glutenvrij dieet liet zien dat dit nau-
welijks of geen effect had op het ontstaan van
autisme, De ‘leaky gut-hypothese’ geeft dus wel een
aantrekkelijke verklaring, maar is bij lange na nog
niet geaccepteerd.
De toename van ontwikkelingsstoornissen, zoals

dyslexie, ADHD en autisme, blijkt hand in hand te
gaan met de ingrijpende veranderingen die de af-
gelopen decennia in de westerse voedingsgewoon-
ten hebben plaatsgevonden. Daardoor zijn vooral de
biologisch zeer actieve, onverzadigde omega-3-vet-
zuren EPA (Engels: Eicosa-Pentaenoic Acid; eicoso-
pentaeenzuur) en DHA (Engels: Docosa-Hexaenoic
Acid; docosahexaeenzuur) goeddeels uit het dage-
lijkse dieet verdwenen. Onderzoek bevestigt dat
deze stoffen een cruciale rol spelen bij vorming,
onderhoud en functioneren van de hersenen. Daar-
mee spelen EPA en DHA ook een rol in het ontstaan
en voortduren van bovengenoemde stoornissen.
Een overeenkomst tussen alle verschillende ge-
dragsstoornissen is een tekort aan EPA en DHA in
de hersenen. Dit tekort wordt veroorzaakt door het
dieet en/of het onvermogen van het lichaam om
deze stoffen vanuit het voedsel op te nemen of aan
te maken. Het geven van voldoende EPA/DHA in
een natuurlijke 4:1-verhouding is een veilige keuze
bij de behandeling van deze stoornissen.
Het ontstaan van niet-ernstige fysieke afwijkin-

gen vóór de geboorte kan duiden op een erfelijke
aanleg. Ook het vóórkomen van veel meer aller-
gieën, zoals eczeem, astma, hooikoorts en auto-im-
muunziektes, bij zowel de lijders aan de gedrags-
stoornissen als bij de familieleden wijst op een er-
felijke component.

j4.4.3 Immuniteit en gedrag

Er bestaan aanwijzingen dat behandelingen die de
werking van het immuunsysteem veranderen, de

immunomodulerende therapieën, ook gedragsef-
fecten kunnen hebben. De traditionele opvatting
dat het afweersysteem zich alleen bezighoudt met
bescherming tegen infecties, veranderde toen bleek
dat het immuunsysteem kon worden beı̈nvloed
vanuit het centrale zenuwstelsel. Psychische pro-
cessen bleken via de hersenen invloed te hebben op
het immuunsysteem en omgekeerd. De hersenen
hebben effecten op het autonome of onwillekeurig
zenuwstelsel, dat op zijn beurt tal van organen
prikkelt waaronder de bijnieren, maar ook de dar-
men met de GALT, die van groot belang zijn bij het
afweersysteem. Via de hypothalamus, een speciaal
hersengebied vlak boven de hersenstam (ruggen-
merg), kunnen de hersenen de daaronder gelegen
hypofyse (het hersenaanhangsel) aanzetten tot het
afgeven van het hormoon ACTH (Adreno-Cortico-
Troop Hormoon of corticotropine). Het ACTH sti-
muleert de bijnierschors tot het afgeven van gluco-
corticosteroı̈den en het bijniermerg tot het afgeven
van adrenaline en noradrenaline. Veel cellen uit het
immuunsysteem, met onder andere T- en B-cellen,
hebben receptoren voor corticosteroı̈den en adrena-
line. Bij binding aan deze receptoren wordt de acti-
viteit van deze cellen sterk geremd. De activiteit van
het immuunsysteem hangt dus samen met wat er in
het centrale zenuwstelsel gebeurt (fig. 4.13).
Een afweerreactie is eigenlijk bedoeld om het

lichaam te beschermen tegen ziekteverwekkers.
Hiervoor heeft het afweersysteem de beschikking
over een batterij aan cellen en moleculen, die via een
complex samenspel moeten zorgen voor het zo effi-
ciënt mogelijk ‘opruimen’ van de ziekteverwek-
kende indringers. Daarbij is het natuurlijk van be-
lang dat het lichaam zelf zo min mogelijk schade
oploopt. De afweerreactie is dan ook min of meer
specifiek gericht tegen de indringer(s): er ontwik-
kelt zich een immunologisch geheugen en de af-
weerreactie loopt weer netjes af nadat de indringer
verdwenen is.
Naast deze fysieke, erfelijke factoren, zijn er ook

tal van omgevingsfactoren die van invloed zijn op

erfelijkheid

immuniteit

voeding

neuron hersenen

gedrag
(ADHD, autisme)

j4:13

Figuur 4.13
Zowel erfelijkheid als voeding hebben invloed op hersenen en gedrag.
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de afweerreactie (fig. 4.14). Hieronder vallen stoffen
die aanwezig zijn in ons voedsel, in de lucht die we
inademen (zoals chemicaliën op de werk- of school-
plek), factoren als stress (neuro-endocriene factoren)
en natuurlijk milieuvervuilende stoffen en stoffen
die we ‘vrijwillig’ of noodgedwongen tot ons nemen
(medicijnen). Hoe meer van deze factoren in nega-
tieve zin samenkomen in een bepaald individu, des
te groter is de kans op het ontwikkelen van onge-
wenste effecten zoals een voedselovergevoeligheid,
inclusief een voedselallergie.

Er zijn grofweg twee fases te onderscheiden bij het
proces dat begint met een immuunreactie en dat
uiteindelijk leidt tot waarneembare symptomen van
veranderd gedrag of veranderde cognitieve eigen-
schappen. De eerste fase begint bij het herkennen
van een voedingsbestanddeel in de aanwezigheid
van een gevaarsignaal dat het lichaam alarmeert en
eindigt bij de start van een immuunreactie. De
tweede fase omvat de regulerende processen die er-
voor zorgen dat de afweerreactie zo efficiënt moge-
lijk verloopt en daarna ook weer afloopt naar de
rustsituatie. Hiertoe behoren tal van processen,
maar het meest belangrijk zijn wel de fysiologische
regelprocessen die ontstaan door een samenspel van
neuro-endocriene (zie eerder) en immunologische
factoren. Met name de tweede fase, die uiteindelijk
tot de klinische symptomen leidt, is sterk onderhe-
vig aan allerlei regulerende factoren (fig. 3.15).
Een belangrijke rol binnen de afweerreactie is

weggelegd voor de interactie tussen macrofagen als
antigeenpresenterende cellen en T-lymfocyten als
dirigerende cellen van de immuunrespons (fig.
4.16). Een macrofaag is in staat antigenen te fago-
cyteren en stukken daarvan te presenteren aan
T-cellen. T-cellen hebben echter nog een tweede ac-
tivatiesignaal nodig; dat wordt gegeven wanneer de
macrofaag voldoende gevaarsignalen (zie bliksem-
pijlen in fig. 4.15) ontvangt uit de omgeving. Een
volledige immuunreactie waarbij de infectie volle-
dig wordt opgeruimd, duurt ongeveer twee weken.
Neurohormonen/peptiden worden gemaakt in

bepaalde gebieden van de hersenen. Wanneer deze
hersengebieden worden geprikkeld, kunnen er her-
inneringen ontstaan die gepaard gaan met emoties,
zoals plezier, lachen, huilen of boos worden. Amfe-
taminen (zoals Ritalin dat bij ADHD gegeven
wordt) en andere drugs of geneesmiddelen voor ge-
dragsstoornissen werken in op deze hersencentra.
Signaalstoffen, waaronder neuropeptides die bij

gevoelens horen, worden vooral vrijgemaakt in de
hypofyse en reizen door het lichaam, zodat de emo-
ties letterlijk overal in het lichaam voelbaar zijn.
Het is opmerkelijk dat deze signaalstoffen niet al-
leen in de hersenen worden gemaakt, maar ook in
de darm. De darm maakt bijvoorbeeld serotonine,
melatonine en opiaten. Omgekeerd maken de her-
senen typische darmpeptiden zoals het cholecysto-
kinine dat het hongergevoel onderdrukt.
Ook het immuunsysteem kan stemmingen en

emoties (mede) beı̈nvloeden door middel van sig-
naalstoffen en hun receptoren. Zo produceren lym-
focyten endorfines, peptiden die pijn onderdruk-
ken. Het immuunsysteem helpt daarmee om signa-
len en emoties door het gehele lichaam te versprei-
den, maar wordt zelf ook – direct of indirect – door
deze signalen beı̈nvloed.

j4.4.4 Voedselallergie en gedragstoornissen

Naast de luchtwegen (± 80 m2 oppervlak) en de huid
(± 2 m2 oppervlak) is vooral het spijsverteringska-
naal (± 350 m2 oppervlak) de plaats bij uitstek waar
het individu in contact komt met allerlei vreemde
stoffen, waaronder veel allergenen. Grote hoeveel-
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Figuur 4.14
Omgevingsfactoren hebben op allerlei manieren invloed op de afweer.
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Figuur 4.15
Bij een immuunreactie spelen meer factoren dan alleen het allergeen een rol.
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heden lichaamsvreemde substanties passeren de
darm. Een belangrijk deel bestaat uit onschadelijke,
noodzakelijke voedingscomponenten. Daarnaast
kunnen er ook schadelijke bacteriën en virussen
aanwezig zijn in het voedsel. Het immuunsysteem
is dan ook ruim aanwezig in de darm en zorgt voor
een goede verdediging tegen vreemde en schadelijke
stoffen, maar voorkomt anderzijds dat het op alle
onschuldige stoffen uit de voeding gaat reageren.
Het vermogen om onderscheid te maken tussen ge-
vaarlijke en niet-gevaarlijke componenten ‘leert’ het
immuunsysteem op jonge leeftijd (tot 2 jaar). Dit
proces noemt men tolerantie-inductie.
Sommige vreemde stoffen die in het maag-darm-

kanaal terechtkomen (bijv. toxines van stafylokok-
ken die een ernstige diarree kunnen veroorzaken)
kunnen, al dan niet na opname, schadelijk zijn en
een ontsteking veroorzaken. Veel bacteriën hebben
speciale hechtingseiwitten ofwel adhesines, waar-
mee ze zich voorafgaande aan een infectie aan het
weefsel/celoppervlak kunnen hechten. Op de darm-
cellen zijn specifieke receptoren voor deze adhesines
aanwezig, waarmee de darm kan bepalen welke soort
bacteriën in de darm zullen blijven en welke niet.
Gebonden bacteriën kunnen de darmwand niet ver-
der binnendringen en kunnen eventueel afgebroken
of opgenomen (fagocytose) en verteerd worden.
Daarnaast zorgt ook de normale darmflora (er

zitten in de dikke darm wel 500 verschillende soor-
ten bacteriën met in totaal een gewicht van onge-
veer 1,5 kilo) voor een verweer tegen bacteriële in-
fecties door de schadelijke bacteriën eenvoudigweg
te verdringen. Bij zuigelingen tot een halfjaar kun-
nen door de nog onvolledige afsluiting van de
darmwand (darmpermeabiliteit) een aantal voe-
dingseiwitten (bijv. afkomstig van melk en ei; zie
hiervoor) in een nog onvoldoende afgebroken vorm
worden opgenomen, hetgeen bij gevoelige personen
een allergie voor deze voedingsmiddelen kan ver-
oorzaken. Voedselovergevoeligheid uit zich niet al-
leen in lichamelijke klachten, ook psychologisch en
gedragsmatig kun je er problemen door krijgen:
depressie, angsten, agressie, leer- en gedragsstoor-
nissen kunnen hun oorsprong vinden in negatieve
reacties op voeding (zie fig. 4.13 en 4.15). De alge-
meen verspreide mening dat alle vetten slecht zijn
en dik maken, heeft er bijvoorbeeld mede voor ge-
zorgd dat overgewicht, met al zijn fysieke en psy-
chische problemen (beide slecht voor het immuun-
systeem), epidemisch is geworden. De oorzaak
daarvan is het zich als alternatief volproppen met
geraffineerde koolhydraten en suiker (fig. 4.17).
De interactie tussen de hersenen en de darm

speelt een belangrijke rol bij het gezond functione-
ren van de mens, waarbij de communicatie wordt
verzorgd door zowel het zenuwstelsel, het endo-
criene (hormoon)systeem als het immuunsysteem.
De darm beschikt over een uitgebreid zenuwnet-

werk met allerlei signaalstoffen, waaronder neuro-
transmitters. Ze kunnen vanwege de bloed-hersen-
barrière niet direct op de hersenen, maar soms wel
op het immuunsysteem werken. Via de nervus va-
gus (een parasympathische zenuw, zet aan tot rust
en herstel en activeert de darmen) is er echter een

directe verbinding tussen darm en hersenen. Sym-
pathische zenuwen (zetten aan tot activiteit, maar
remmen de darmactiviteit) verbinden de darm met
de hersenen via het ruggenmerg. Signaalstoffen uit
de hersenen kunnen via de bloedbaan, direct of in-
direct, effecten op zowel darm als immuunsysteem
hebben. Vanwege de nauwe interacties tussen darm,
hersenen, maar ook het immuunsysteem, zullen ef-
fecten van stress, infecties, voeding enzovoort op
een van de drie, uiteindelijk alle drie organen/sys-
temen beı̈nvloeden (fig. 4.17).
Hoewel tegenwoordig duidelijk is dat stemmin-

gen, emoties en gedrag in wisselwerking staan met
de darmen en het immuunsysteem, zijn de relaties
zeer complex en bij lange na niet opgehelderd.
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Figuur 4.16
Cytokines zijn het extra gevaarsignaal dat B-cellen extra stimuleert.
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Figuur 4.17
Relaties tussen omgeving en darm-hersenen en immuunsysteem.
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j4.5 Anafylaxie

Anafylaxie ofwel anafylaxis is een acute, levensbe-
dreigende allergische reactie, waarbij de luchtwe-
gen, het hart en/of de bloeddruk, de huid en/of de
maag en de darmen kunnen reageren op de stof die
de reactie uitlokt.
De oorzaak voor een anafylaxie kan zijn voedsel,

insectensteken, medicijnen en latex. Psychische
factoren, inspanning of koude kunnen ook van in-
vloed zijn. Soms wordt anafylaxie verward met
septische shock (ontstaat door een bacteriële infec-
tie) of met een andere vorm van shock. Direct han-
delen bij anafylaxis is cruciaal, waarbij intramus-
culair (in de spieren) toe te dienen adrenaline (auto-
injector met epinefrine door leken en professionals)
direct beschikbaar behoort te zijn. Hoe eerder epi-
nefrine wordt toegediend, des te beter zal het her-
stel zijn. Na het toedienen van epinefrine moet
medische hulp ingeroepen worden door het bellen
van 112, waarbij gevraagd wordt om een ambulance
wegens een anafylaxis of anafylactische reactie.
Verdere behandeling kan bestaan uit het zorgdra-
gen voor een goede ademhaling en de toediening
van antihistaminica en/of corticosteroı̈den. De
patiënt moet in de gaten gehouden worden of er
geen uitgestelde of verlengde anafylactische reactie
optreedt en zal geı̈nstrueerd moeten worden hoe te
handelen bij toekomstige reacties en hoe noodhulp
ingeroepen kan worden. Patiënten die na een ana-
fylactische reactie op de SEH worden binnenge-
bracht, moeten na het verlenen van de eerste hulp
worden doorverwezen naar een ervaren specialist
voor verdere behandeling en begeleiding. Patiënten
met hartproblemen en andere gebruikers van bèta-
blokkers hebben extra maatregelen en zorg nodig.
De diagnose ‘kans op anafylaxis’ heeft verstrek-

kende invloed en gevolgen buiten de puur medische
behandeling. Voor de meeste vormen van anafylaxis
is er, nog, geen genezing. Beheersing van de anafy-
laxisuitlokkende omgevingfactoren om een reactie
te voorkómen zal derhalve altijd de meeste aandacht
krijgen. Bij de beheersing van deze omgevingfacto-
ren is ook de omgeving betrokken; beheersing
wordt daarmee een sociale activiteit. Er is op dit
moment nog geen genezing voor onder andere de
voedselgeı̈nduceerde anafylaxis. Wel wordt mondi-
aal flink wat onderzoek gedaan naar anafylaxis.
Totdat er een echte genezing is gevonden, is anafy-
laxis eerder een sociaal dan een medisch probleem.
Hier zullen we eerst kennismaken met de medi-

sche aspecten van anafylaxis. Vervolgens zullen de
psychische en sociale gevolgen behandeld worden
die anafylaxis kan hebben op het individu, zijn di-
recte omgeving zoals gezin en familie, en op de
maatschappij. Daarmee kunnen ook niet-patiënten
zich realiseren waarom deze diagnose ervaren kan
worden als een boven het hoofd hangend zwaard
van Damocles.

j4.5.1 Wat is anafylaxie?

Anafylaxie is in 1902 voor het eerst beschreven door
Portier en Richet, na hun poging om immuunthe-
rapie tegen kwallensteken toe te passen op honden
(fig. 4.18). Daarbij trad een anafylactische reactie op.
In de extreme oftewel klassieke vorm zijn bij

anafylaxis de huid, luchtwegen, hart- en vaatstelsel,
en maag- en darmsysteem betrokken, organen die
veel mestcellen bevatten. Hoewel artsen de typische
vormen van anafylaxis wel zullen herkennen, is de
manier waarop anafylaxis zich manifesteert meestal
vrij raadselachtig. Daarbij kunnen de verschillende
betrokken organen ook verschillende symptomen
laten zien.
Als we gaan zoeken wat anafylaxis is, vinden we

een aantal definities die in essentie hetzelfde zeg-
gen:

Anafylaxis betekent een ernstige systemische allergische re-

actie.

Deze definitie zegt dat er een ernstige (kan levens-
bedreigend zijn) allergische (ingezet door het af-
weersysteem) reactie optreedt, waarbij door meer-
dere orgaansystemen (dit wordt met systemisch be-
doeld) symptomen worden ontwikkeld.
Deze definitie is correct, maar zó vaag dat onder-

zoeksrapportages verschillende uitkomsten geven
over vóórkomen (prevalentie), diagnose en behan-
deling. Onderzoek naar de epidemiologie (vóórko-
men en verspreiding) blijkt nogal problematisch te
zijn door het gebrek aan een algemeen geaccep-
teerde, eenduidige definitie voor anafylaxis en het
gebrek aan een daarvoor vereiste rapportage voor
fatale dan wel serieuze incidenten (zie kader 4.3).
Een extra probleem is het gebrek aan duidelijk-

heid hoe ernstig een reactie moet zijn om die als
anafylaxis te benoemen en het gebrek aan kennis
over de variabiliteit van de symptomen van anafy-
laxis. Er zijn niet zoveel onderzoeken uitgevoerd
die inzicht kunnen geven hoe vaak anafylaxis voor-
komt. Schattingen variëren van 10-20 per 100.000
inwoners per jaar. Totdat er gestandaardiseerde, al-
gemeen geaccepteerde criteria zijn voor de dia-
gnose, codes en rapportage, zal de echte prevalentie
van incidenten en van levenslange anafylaxis on-
duidelijk blijven.
Ook in Nederland speelt dit probleem, en er zijn

plannen anafylaxis in het LIS (Letsel Informatie

j4:18

Figuur 4.18
Postzegel uit Monaco met
rechtsonder Portier en
Richet. In het midden
onderaan staat het jacht van
prins Albert van Monaco
(rechtsboven). Het jacht
werd gebruikt om de kwallen
(links) voor het onderzoek te
vangen.
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Systeem) op te nemen. Dit is een goede stap vooruit,
maar daarnaast behoort ook instructie en training
gegeven te worden aan diegenen die het moeten
toepassen, met name het personeel op de Spoed Ei-
sende Hulp (SEH).

Kader 4.3 Epidemiologie

De epidemiologie is de studie van het vóórkomen
en de verspreiding van ziektes onder de bevolking.
De epidemiologie houdt zich dus niet bezig met
de diagnose en behandeling, maar probeert uit te
zoeken wie door een ziekte getroffen worden en
welke factoren dat in de hand werken of juist niet
(leeftijd, geslacht, besmettingsbronnen, dieet
enzovoort).

De immunologie van anafylaxis

De reacties bij anafylaxis zijn erg complex. Bij de
sensibilisatie spelen veel factoren een rol. Daarbij
kunnen de verschillende betrokken celtypen en
mediatoren ook beı̈nvloed worden door milieu en
complexe genetische factoren. Het geheel is zó in-
gewikkeld dat zelfs identieke tweelingen die samen
zijn opgevoed niet dezelfde, klinische, symptomen
hoeven te hebben.
Een belangrijk gegeven bij een allergie is dat niet

alle gesensibiliseerde individuen echte allergische
klachten (klinische reacties, objectiveerbaar en ge-
relateerd aan blootstelling aan het allergeen) zullen
ontwikkelen. Hoewel blootstelling aan allergenen
uit het voedsel en de lucht een directe relatie heeft
met de waarschijnlijkheid om een allergische reactie
te krijgen, is de relatie tussen de reacties van het
gesensibiliseerde individu en de daaropvolgende
sterke activiteit van mestcellen, basofielen en mo-
gelijk andere cellen vooral bij de anafylactische re-
actie voor een groot deel nog onopgehelderd.
Wanneer mestcellen worden geactiveerd, komen

er verscheidene goed gekarakteriseerde mediatoren
vrij, zoals het histamine en het enzym tryptase (een
protease dat eiwitten splitst bij het aminozuur se-
rine), die als marker voor een anafylactische reactie
gebruikt zouden kunnen worden. Helaas is vastge-
steld dat, vooral bij patiënten met een voedselaller-
gie, de hoeveelheid tryptase in het bloed niet altijd
verhoogd is bij of na anafylaxis. De hoeveelheid
histamine is alleen maar licht verhoogd – en ook
nog instabiel – bij het aflopen van de reactie. Daar-
om zullen aanvullende, eenvoudige en snel meet-
bare ‘biomarkers’ geı̈dentificeerd moeten worden
die aanwezig zijn bij alle of bij de meeste anafylac-
tische reacties (zie kader 4.4). Zo’n nieuwe biomar-
ker voor anafylaxis is het recent geı̈dentificeerde
enzym carboxypeptidase (een protease die eiwitten
vanaf het carboxyleinde afbreekt), dat tijdens ana-
fylaxis gemaakt wordt door mestcellen. Dit enzym
zou een belangrijke indicator kunnen zijn voor de
bepaling van anafylaxis, mits het gemeten wordt in
bloed dat binnen acht uur na het begin van de ana-
fylaxis is afgenomen. Carbopeptidaseniveaus in het

bloed van patiënten die een anafylactische reactie
hadden doorgemaakt, waren aanwijsbaar hoger dan
die bij patiënten zonder anafylaxie. In de meeste
gevallen waarbij het tryptasegehalte verhoogd was,
was ook het carbopeptidasegehalte verhoogd. Be-
langrijker is dat het carbopeptidasegehalte ook was
verhoogd bij die patiënten die geen verhoogd tryp-
taseniveau hadden. Mestcelcarboxypeptidase is
daarmee een belangrijke biomarker om vast te stel-
len of een patiënt een anafylactische reactie heeft
gehad.

Kader 4.4 Fysiologie

De fysiologie is de leer van de normale levens-
verrichtingen bij mens en dier. Terwijl de anato-
mie de structuur van organismen, organen en
weefsels beschrijft, houdt de fysiologie zich bezig
met de (normale) werking en de mechanismen
ervan.
Met pathofysiologie worden de fysiologische

mechanismen bij ziektetoestanden bedoeld, ter-
wijl de structuur van zieke organismen door de
pathologische anatomie wordt beschreven.

Pathofysiologie van anafylaxis

Allergische reacties kunnen optreden doordat een
allergeen reageert met aan mestcellen gebonden
IgE-antilichamen. Hiervoor is het eerst nodig dat er
door de natuurlijke bescherming, zoals de huid of
het maag-darmstelsel, heen wordt gebroken en het
allergeen toegang krijgt tot de gesensibiliseerde
cellen in het lichaamsweefsel (de mestcellen) of in
het bloed (de basofielen). De vrijgemaakte cellulaire
mediatoren zorgen voor de symptomen in huid,
ademhalingsysteem, hart- en vaatstelsel en/of het
maag-darmstelsel en mogelijk ook in het zenuw-
stelsel (kader 4.5).

Kader 4.5 Klinische tekenen en
symptomen van anafylaxis

De symptomen van anafylaxis kunnen door bijna
het gehele lichaam voorkomen, maar betreffen
vooral de huid, de ademhalingsorganen en het
hart- en vaatstelsel.

Huid/onderhuids/klieren
Roodheid, bultjes (urticaria), angioedeem, rood-
gevlekte huid (lijkt op mazelen).
Jeuk aan de lippen, tong en verhemelte.
Zwelling van de lippen, tong en huig.
Jeuk in het oog, roodheid en zwelling.

Bovenste ademhalingswegen
Neus: jeuk, verstopping, lopende neus, niezen.
Keel: jeuk en dichtzitten van de keel, moeilijk
kunnen slikken, heesheid en droog staccato
gekuch.
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Longen
Ademnood, dyspneu, klemmend gevoel om de
borst, diep hoesten en piepen/bronchospasmen.

Oren
Jeukgevoel in de uitwendige gehoorgang.

Hart- en vaatstelsel
Hypotensie (verlaagde bloeddruk), gevoel van
flauwte, bewusteloosheid, pijn op de borst,
onregelmatig hartritme.

Maag-darmstelsel
Misselijkheid, pijnlijke buikkrampen, overgeven
(kleverig), diarree.

Hersenen
Neerslachtigheid, doemgevoel, veranderde
bewustzijnstoestand.

Overig
Baarmoedercontracties bij vrouwen.

De ernst van de symptomen is afhankelijk van de
plaats waar de reactie begint. De gemiddelde tijd tot
een hartstilstand of het stoppen van de ademhaling
was 30 minuten voor voedsel (darmen; par. 1.5.2), 15
minuten voor insectengif (steek in de huid; par.
1.5.3) en 5 minuten voor medicijnen of contrast-
vloeistoffen (in het bloed; par. 1.5.6). Anafylactische
reacties hoeven niet per se enkelvoudig op te treden:
ze kunnen vertraagd optreden, verlengd of aanhou-
dend zijn en er kunnen tweefasereacties optreden.
Bij de tweefasereactie wordt de eerste reactie ge-
volgd door een relatief symptoomvrije periode,
waarna de symptomen weer terugkeren – vaak in
ernstiger vorm en hardnekkiger om te behandelen.
Inspanning, bepaalde medicijnen (bijv. NSAID’s
zoals ibuprofen en diclofenac), verdovingsmiddelen
(narcosemiddelen of anesthetica) en alcohol kunnen
de ernst van de reactie op het allergeen beı̈nvloeden.
Verder lijken fatale reacties eerder voor te komen bij
individuen met astma, zeker wanneer de astma
slecht wordt beheerst. Een belangrijke fysiologische
consequentie van anafylaxis is het optreden van de
‘gemarkeerde hypovolumia’ (verminderde hoeveel-
heid bloedplasma), wat weer kan resulteren in het
‘legeventrikelsyndroom’ (kader 4.6) bij patiënten
die in een verticale positie blijven.

Kader 4.6 Empty Ventricle Syndrome
(EVS)

EVS (in het Nederlands legeventrikelsyndroom) is
een syndroom dat voor het eerst werd beschre-
ven door Richard Pumphrey. Bij EVS treedt er een
cardiogene shock op. Dit is een storing in de
pompfunctie van het hart waardoor het hart
totaal stopt. Het wordt geassocieerd met een
opwaartse beweging ná de anafylactische shock

in combinatie met een nog niet herstelde bloed-
druk bij de patiënt.
Dit is ook de reden waar tegenwoordig gead-

viseerd wordt om mensen met een anafylacti-
sche shock neer te leggen en de benen omhoog
te plaatsen. Hierdoor krijgen de vitale delen meer
bloed.

j4.5.2 De meest voorkomende oorzaken voor
anafylaxie

Hoewel het basisreactiemechanisme van anafylaxis
hetzelfde is, ongeacht door welke reden anafylaxis
wordt uitgelokt, geven verschillende allergenen
vaak een subtiel reactieverschil.

Anafylaxis door medicijnen (medicatie, biologische
stoffen, vaccines)

Slechts een gering aantal allergische reacties wordt
veroorzaakt door het gebruik van medicijnen (par.
1.5.6). Veel mensen verwarren oncomfortabele, maar
niet-ernstige bijwerkingen zoals misselijkheid met
een echte allergie voor medicijnen. Medicijnaller-
gieën geven meestal huidreacties, vooral galbulten
(urticaria). Penicilline en aanverwante antibiotica
zijn de meest voorkomende oorzaken van medicij-
nallergie. Medicijnallergie kan ook veroorzaakt
worden door sulfiethoudende medicijnen, insuli-
nepreparaten (speciaal insuline van dierlijke oor-
sprong), lokale verdovingsmiddelen zoals novocaı̈ne
en Iodine (veel aanwezig in contrastvloeistoffen
voor röntgenopnames).
Voor de juiste diagnose van een medicijngeı̈ndu-

ceerde anafylaxis is accurate informatie over het
ontstaan onontbeerlijk: wanneer werd de stof gege-
ven, hoeveel tijd zat er tussen blootstelling en de
reactie, welke medicijnen heeft de patiënt eerder
gebruikt (om de eerdere sensibilisatie te bepalen) en
wat is de reactie van de patiënt op de behandeling?
Objectieve gegevens zoals een dossier van de SEH
(Spoed Eisende Hulp) of van de verwijzende dokter
kunnen behulpzaam zijn bij het stellen van de
juiste diagnose. Helaas zijn er op dit moment nog
geen gevalideerde (d.w.z. met bewezen kwantitatief
en kwalitatief reproduceerbare resultaten) testen
beschikbaar die een indicatie zouden kunnen geven
voor een mogelijke IgE-gemedieerde allergische re-
actie op de meeste medicijnen en biologica (Engels:
biologicals; par. 5.2.3).
De meeste medicijngerelateerde reacties vinden

plaats in het ziekenhuis. Patiënten die een door een
medicijn geı̈nduceerde anafylactische reacties heb-
ben gehad, behoren geı̈nstrueerd te worden om dit
met de (huis)arts te bespreken. Soms zal het moge-
lijk zijn het allergeen met behulp van huidtesten te
achterhalen, maar altijd zullen artsen vóórdat me-
dicatie wordt voorgeschreven of toegediend, de
anamnese (ziektegeschiedenis) van de patiënt zorg-
vuldig moeten opnemen om te kunnen inschatten
of er een potentiële medicijngeı̈nduceerde anafy-
laxis zou kunnen optreden.
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Circa 1-2% van de bevolking heeft last van een me-
dicijnallergie, maar slechts 10 tot 20% van de perso-
nen van wie vermoed wordt dat ze allergisch zijn
voor penicilline, is hiervoor ook echt allergisch. Het
is niet bekend welk percentage van hen anafylac-
tisch kan reageren.

Anafylaxis door anesthetica (narcosemiddelen)

Anafylaxis door anesthetica is een zeldzame, maar
ernstige reactie. Hoe vaak het in Nederland voor-
komt is niet bekend omdat er geen centrale regis-
tratie plaatsvindt. Uit Amerikaans onderzoek blijkt
dat 1 op elke 3.500 tot 20.000 mensen een anesthe-
ticumgeı̈nduceerde anafylaxis krijgt. Van hen over-
lijdt ongeveer 4% aan de anafylaxis; daarnaast is er
2% die het wel overleeft, maar er ernstig hersenletsel
aan overhoudt.
De eerste tekenen voor de anafylaxis worden vaak

niet herkend. Hartfalen is vaak het enige herkende
symptoom: het treedt in ongeveer 50% van de ge-
vallen op. Ook bronchospasmen (vernauwingen van
de bronchiën door spiersamentrekkingen, astma) en
een lage bloeddruk kunnen de enige herkenbare
tekenen zijn. Omdat deze reacties vaker voorkomen
onder narcose en verschillende oorzaken kunnen
hebben, is een diagnose uitermate moeilijk te stel-
len. Ook kan de anafylactische reactie totaal onher-
kend blijven, wat resulteert in ernstige gevolgen bij
een mogelijk volgende narcose. Neuromusculaire
blokkerende medicijnen (bijv. anesthetica met atra-
curium, cisatracurium of benzeensulfonzuur) zijn
de meest algemene veroorzakers van een medicijn-
anafylaxie. Sommige reacties worden veroorzaakt
door directe stimulatie van de mestcellen, terwijl
andere IgE-gemedieerd blijken te zijn.
Huidtesten voor medicijnen worden wel gebruikt

(par. 5.1.3, kader 5.3), maar kunnen vals-positieve
uitslagen geven. Voor het doelmatig inzetten van
huidtesten is, naast duidelijke richtlijnen voor het
gebruik, vooral ook meer onderzoek nodig. Daar-
naast zou een registratie van de incidenten met
narcosemiddelen meer inzicht kunnen geven in het
probleem in Nederland.

Insectengifgeı̈nduceerde anafylaxis

Het optreden van anafylaxis voor insectengif is
meestal snel en fatale reacties hebben de neiging
nog sneller te zijn: 96% van de fatale reacties begint
binnen 30 minuten na de steek. Bij voor insectengif
gevoelige patiënten zal daarom de nadruk komen te
liggen op directe behandeling met epinefrine (vaak
zelf toegediend m.b.v. een auto-injector) in plaats
van een ‘wacht-maar-af-houding’.
Naast een evaluatie van de gebeurtenissen, het

soort insect en het verloop van de reactie is ook
verwijzing naar een specialist nodig. De sympto-
men bij de reactie zijn variabel; zo blijven huid-
reacties en galbulten bij respectievelijk 20 en 30%
van de gevallen uit. Op dit moment kunnen de
meeste fatale reacties niet vermeden worden, omdat
ze plaatsvinden bij een eerste steekreactie. Tests op
IgE voor insectengif zijn eigenlijk onbruikbaar om-

dat ze bij 25% van de volwassenen zonder kans op
een anafylaxie, positief zullen zijn (vals-positief).
De reactie op insectengif is de enige vorm van

anafylaxis waarvoor immuuntherapie beschikbaar
is (par. 1.5.3 en 5.3). Naar schatting 3-17% van de
door bijen of wespen gestoken mensen zal een forse
lokale reactie ontwikkelen: de ‘large local’. De
schatting voor het ontstaan van een anafylactische
reactie bij een insectengifallergie is 3,5 tot 4,0%.
Voor Nederland behoren dan circa 60.000 mensen
tot de risicogroep.

Anafylaxis door voedsel

Voedselallergenen zijn, vooral bij jongeren, de
meest voorkomende veroorzakers van de anafyla-
xiegevallen die zich in de V.S. bij de SEH melden.
Ook hier geldt weer dat er in Nederland geen juiste
registratie is voor dit soort gevallen.
Het overgrote deel van de anafylactische reacties

op voedsel is niet fataal. Het is niet mogelijk de
ernst van voedselanafylaxis te voorspellen, maar er
is mogelijk een samenhang tussen het aantal ver-
schillende IgE-bindingsplaatsen (epitopen) op het
allergene voedseleiwit (de epitoopdiversiteit) en de
waarschijnlijkheid van een ernstige reactie. Toch is
er op dit moment geen enkele manier om te zeggen
wie een ernstige reactie zal krijgen of wanneer dit
zal gebeuren. In het algemeen zullen de reacties
erger worden naarmate kinderen ouder worden en/
of wanneer er astma ontstaat. Bij een ernstige reac-
tie is direct gebruik van epinefrine belangrijk, om-
dat dit een volgende ernstige reactie kan helpen
voorkomen, de ernstige symptomen onderdrukt en
tijd geeft om professionele hulp (112 bellen) in te
roepen.
De schattingen over het vóórkomen van voedsel-

allergieën variëren nogal. Ze schommelen tussen de
3-6% voor jonge kinderen en rond de 2% voor vol-
wassenen. Aangenomen wordt dat 1-2% van deze
mensen kans heeft op het ontwikkelen van anafy-
laxis. In dat geval is er een aantal van circa 10.000
mensen met een risico op een door voedsel uitge-
lokte anafylactische shock. Het probleem is dat er
geen enkele manier is om vast te stellen wie tot die
risicogroep behoort.

Latexgeı̈nduceerde anafylaxis

Latex is de tweede leidende oorzaak van anafylaxis
bij een operatie. Hoewel het aantal latexallergieën
(par. 3.4) en daarmee de latexgeı̈nduceerde anafy-
laxis de afgelopen twintig jaar is gestegen, lijkt het
er nu op dat dat aantal stabiel blijft. Dit is waar-
schijnlijk het gevolg van een vergroot bewustzijn
van het probleem, een verminderd gebruik van la-
texproducten (vooral handschoenen) en nieuwe,
waarschuwende etikettering over de aanwezigheid
van latex in medische producten. Anafylaxis door
latex is grotendeels te vermijden door latexhand-
schoenen en andere latexproducten alleen te ge-
bruiken wanneer dit echt noodzakelijk is.
Latexallergie is bij de bevolking als geheel nog

een zeldzaam probleem: minder dan 1% heeft er last
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van. Bij werkers in de rubberindustrie is het echter
11%. In de gezondheidszorg is het globaal 3-5%.
Artsen en personeel uit operatiekwartieren hebben
een duidelijk verhoogde kans: 10-17% lijkt daar aan
een latexallergie te lijden. Schattingen over anafy-
laxie bij een latexallergie zijn niet beschikbaar.

Inspanninggeı̈nduceerde anafylaxis

Inspanning kan soms ook leiden tot een typische
anafylaxis. Allerlei verschillende activiteiten kun-
nen leiden tot inspanninggeı̈nduceerde anafylaxis
(EIA = Exercise Induced Anafylaxis), zoals jogging,
lopen (snelwandelen), tennis, maar ook dansen. EIA
is onvoorspelbaar en vaak moeilijk te diagnostice-
ren. Er is weleens geopperd dat zo’n 50% van de
EIA-gevallen gerelateerd zou kunnen zijn aan de
inname van voedsel. In deze gevallen zal het uit-
stellen van de inspanning tot ongeveer vijf uur na
het eten de reacties voorkómen. Het ontstaan (pa-
thogenese) van EIA en hoe vaak het echt voorkomt,
is nog steeds onbekend.

Idiopathische anafylaxis

Een idiopathische aandoening, in dit geval anafy-
laxis, is een aandoening die spontaan of door een
onduidelijke of onbekende oorzaak ontstaat
(Grieks: idios = eigen en pathos = lijdend). De dia-
gnose ‘idiopathische anafylaxis’ gebeurt dan ook bij
uitsluiting. Het exacte aantal gevallen van idiopa-
thische anafylaxis is onbekend, maar naar schatting
is ongeveer 20% van de anafylaxisgevallen idiopa-
thisch. Klinisch (symptomen en verloop) onder-
scheiden ze zich niet van de andere soorten anafy-
laxis en evenzo kunnen ze ook fataal zijn. Vreemd
genoeg komt 33% van de gevallen ’s nachts voor.

j4.5.3 Diagnose, beheersing en management

Ondanks de vage omschrijving van het begrip ana-
fylaxis (zie par. 4.5.1) is het opmerkelijk dat de dia-
gnose ‘anafylaxis’ of de ‘kans op anafylaxis’ nog zo
vaak gegeven kan worden. Dit is erg belangrijk
omdat anafylaxis de enige acuut levensbedreigende
vorm van allergie is. Epinefrine is de medicatie van
eerste keuze bij anafylaxis. Voorkómen gebeurt in
eerste instantie door vermijding van de uitlokkende
stof (het allergeen). Wanneer onverhoopt toch
blootstelling heeft plaatsgevonden en er een anafy-
laxis dreigt, dient epinefrine toegediend te worden
en 112 gebeld te worden. Daarna kan eventueel met
corticosteroı̈den en antihistaminica (par. 5.2.3) de
reactie verder beheerst worden. Anafylaxiepatiënten
kunnen op verschillende niveaus met medische zorg
in aanraking komen.

Prehospitaal

Anafylaxis is een zeldzame aandoening. Omdat er
geen Nederlandse gegevens voorhanden zijn en het
Letsel Informatie Systeem (LIS) van de Spoed Ei-
sende Hulp (SEH) nog geen specifieke mogelijkhe-
den heeft om anafylaxis te registreren, zijn er geen

Nederlandse anafylaxisstatistieken beschikbaar.
Daarom zullen hier gegevens uit onderzoek in de
V.S. gebruikt worden. In de V.S. houdt ongeveer
0,5% van de ambulanceritten verband met anafy-
laxis (ongeacht de oorzaak) en bij ongeveer 10% van
deze gevallen krijgt de patiënt epinefrine. Dit zijn
beslist geen verwaarloosbare getallen!

Spoed Eisende Hulp

De Nederlandse en Belgische SEH-behandelings-
richtlijnen voor anafylaxis volgen de algemene in-
ternationale richtlijnen: zorgdragen voor een goede
ademhaling, toediening van subcutaan/intramus-
culair/intraveneus epinefrine en verwijzing naar
preventieve maatregelen tegen toekomstige reacties.
Er is echter nog een discussie gaande over de beste
behandelingsstrategie voor acute allergische reac-
ties waarbij geen ademhalingsmoeilijkheden of
bloeddrukproblemen zijn. Typische SEH-behande-
lingen zijn het geven van epinefrine, antihistami-
nica of corticosteroı̈den, of een combinatie van deze
middelen.

Bij de specialist

De hoofddoelstelling van de specialist, de allergo-
loog, is het achterhalen van de oorzaak van de reac-
tie (etiologie), om dan de patiënt te leren hoe hij
toekomstige reacties kan vermijden. Ook zal de
specialist de patiënt leren hoe hij de eerste tekenen
van anafylaxis kan herkennen en hem de nodige
medicijnen meegeven, maar niet zonder eerst een
training te geven hoe er bij toekomstige reacties
mee om te gaan. Patiënten met bijvoorbeeld een
voedselallergie of een insectengifallergie zullen een
auto-injector met adrenaline (= epinefrine) meekrij-
gen, met een geschreven noodactieplan hoe te han-
delen bij een nieuwe reactie.

De huisartsenpraktijk

Het hoofddoel voor de eerstelijnsgezondheidszorg,
de huisartsen, is om patiënten met een verhoogd
risico op een anafylactische reactie tijdig te identi-
ficeren. Patiënten met eerdere systemische reacties
dienen geregistreerd te worden en eventueel te
worden doorverwezen naar een specialist. Ook hier
geldt weer het achterhalen van de oorzaken, ver-
mijding van allergenen en voorlichting en training
bij het gebruik van noodmedicijnen, vooral voor
wat betreft de epinefrine-auto-injector. Iedere
patiënt (en speciaal de atopische patiënt) die een
systemische reactie heeft doorgemaakt, verdient een
zorgvuldige begeleiding.

Het patiëntenperspectief

Wanneer het gezin na een bezoek aan de behande-
lende arts weer thuiskomt, kan het beginnen met de
vermijdingsstrategieën voor het desbetreffende al-
lergeen, bijvoorbeeld uit het voedsel, en zich voor-
bereiden op wat er bij een mogelijke reactie dient te
gebeuren. Van voedselallergieën in de kindertijd is
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bekend dat ze een belangrijk effect hebben op de
kwaliteit van leven van de ouders. Patiënten en hun
families hebben heldere, niet-tegenstrijdige en be-
grijpelijk geschreven instructies nodig voor het
vermijden en behandelen van een anafylactische re-
actie. Ze hebben hulp nodig om te leren hoe ze hun
allergie effectief kunnen beheersen, hoe ze een ba-
lans kunnen vinden tussen angstig en voorzichtig
zijn en hoe ze anderen kunnen opvoeden, zoals
schoolpersoneel en kinderopvangleidsters.

Het gebruik van noodmedicijnen

Adrenaline (epinefrine) is de eerste keuze als medi-
cijn voor de behandeling van een anafylactische re-
actie. De WHO (World Health Organization) classi-
ficeert het als een essentiële medicatie. De aanbevo-
len hoeveelheid epinefrine is 0,01 tot 0,3 mg/kg li-
chaamsgewicht, intramusculair toegediend, en het
mag na vijf minuten herhaald worden wanneer de

symptomen verslechteren of wanneer de ernstige
symptomen aanhouden. Het laterale deel van de
dijbeen (de spier aan de buitenzijde tussen heup en
knie) blijkt de optimale plaats te zijn voor de toe-
diening. Op dit moment zijn er twee soorten epine-
frine auto-injectoren in Nederland beschikbaar, elk
in twee uitvoeringen: één met 0,3 mg epinefrine voor
volwassenen en één met 0,15 mg voor kinderen (zie
tabel 4.2 en fig. 6.4). Auto-injectoren zijn snel, veilig
en gemakkelijk te gebruiken. Om te oefenen zijn
pennen zonder epinefrine en naald beschikbaar, de
zogeheten trainers. Naast deze noodmedicatie kun-
nen additioneel vast te stellen doses adrenaline no-
dig zijn. Dit soort medicatie is uitsluitend op voor-
schrift bij de apotheek verkrijgbaar.
In een echt geval van anafylaxis is een snelle en

directe toediening van epinefrine van levensbelang.
Toch geeft epinefrine bij 10% van de gevallen geen
herstel. Hoe verder de anafylactische reactie is ge-
vorderd, bijvoorbeeld bij een sterke verlaging van de

Tabel 4.2 Het gebruik van de beschikbare epinefrine-auto-injectoren (EpiPen1 en Anapen1).

Injector EpiPen (zie ook fig. 6.4) Anapen

Aantal doses enkele dosis enkele dosis

Dosering (hoeveelheid epinefrine) . 0,15 mg bij patiëntgewicht lager dan 30 kg
. 0,30 mg bij patiëntgewicht hoger dan 30 kg

. 0,15 mg bij patiëntgewicht lager dan 30 kg

. 0,30 mg bij patiëntgewicht hoger dan 30 kg

Lengte en dikte van de naald 14,6 mm/0,70 mm 10,0 mm/0,40 mm

Uiterlijk 14,5 cm lang

doorzichtig kokertje met aan de uiteinden een

zwarte tip en een grijs kapje ter beveiliging

17 cm lang

dicht kunststof kokertje (penvorm) met aan de uiteinden

een zwart kapje;

aan één zijde zit het zwarte kapje op de rode drukknop ter

beveiliging

Naalduitgang zwarte tip bij het zwarte (verende) kapje aangeduid met ‘?Anapen’

Toediening intramusculair intramusculair

Gebruiksaanwijzing Neem de EpiPen in de dominante hand in

vuistvorm.

Verwijder het grijze kapje.

Houd de EpiPen ca. 10 cm van de buitenzijde van

de dijbeen (tussen knie en heup).

Zwaai en steek tot een klik wordt gehoord (ge-

voeld) en houd de EpiPen 10 sec. op de plaats.

Verwijder de EpiPen en masseer de plek 10 sec.

lang.

Neem de Anapen in je dominante hand.

Verwijder eerst het zwarte (verende) kapje.

Verwijder dan het zwarte beveiligingskapje bij de rode knop.

Plaats de Anapen op het bijbeen (tussen knie en heup).

Druk met de duim op de rode knop (de naald wordt nu

vrijgegeven en de vloeistof geı̈njecteerd) en houd de Anapen

10 sec. op de plaats.

Verwijder de Anapen en masseer de plek 10 sec. lang.

Waarschuwing Raak de zwarte tip aan de voorzijde niet aan. Hier

komt de naald met vloeistof uit!

Druk niet op de rode knop voordat de Anapen tegen het

dijbeen is geplaatst, anders komen de naald en vloeistof

eruit.

Aanbevolen opslagtemperatuur kamertemperatuur kamertemperatuur

Trainer EpiPentrainer:
. dezelfde uitvoering als auto-injector, echter
zonder naald en vloeistof;

. lichtblauw etiket met zwarte letteropdruk
‘EpiPen Trainer’

Anapen trainer:
. dezelfde uitvoering als auto-injector, echter zonder
naald en vloeistof;

. kleur grijs
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bloeddruk, des te onwaarschijnlijker wordt het dat
epinefrine de reactie kan omkeren. Ondanks het
bewijs van de voordelen van epinefrine, zijn
patiënten en verzorgers terughoudend om epinefri-
ne toe te dienen. De redenen daarvoor zijn het niet
herkennen van de symptomen, het zich voorhouden
dat de reactie mild lijkt te zijn, de nabijheid van een
gezondheidsinstelling, spontaan herstel bij een vo-
rig voorval, het vertrouwen op orale antihistamini-
ca, zorgen over de bijwerkingen van epinefrine en
angst voor de pijn van de injectie.

j4.5.4 De gevolgen van een kans op anafylaxie

Kader 4.7 Trauma

Niet iedere ingrijpende gebeurtenis zal leiden tot
traumaklachten. Er is sprake van een traumati-
sche gebeurtenis als deze een reactie van intense
machteloosheid bij de persoon in kwestie oproept
en een acute ontwrichting inhoudt van diens
leven. Pas dan kan, achteraf, geconcludeerd
worden dat deze ervaring ingrijpend was.
Naarmate deze gebeurtenis heftiger emoties

oproept en naarmate deze emoties langer duren,
is er sprake van sterkere traumatisering. Het zijn
uiteindelijk de langdurige gevolgen die uitmaken
of een gebeurtenis als traumatisch kan worden
aangemerkt.

Het individu

Veel ouders – en een enkele keer een volwassen
patiënt zelf – zijn uitermate aangedaan wanneer
hun verteld wordt dat hun kind een kans op een
levensbedreigende allergische reactie heeft. Het idee
dat je het kind kwijtraakt door iets dat overal aan-
wezig kan zijn, zet het hele leven van zowel ouders
als kind op zijn kop. Psychisch kan er veel gebeuren
en de mededeling ‘kans op een mogelijk fatale ana-
fylactische shock’ zal moeilijk te verwerken zijn. Bij
de begeleiding zal hiermee dan ook terdege reke-
ning worden gehouden.
Als de patiënt oud genoeg is of als hij zelf vol-

wassen is, speelt naast de invloed van de diagnose
en de manier waarop deze verteld is, ook nog de
invloed van stress op het immuunsysteem mee. Het
is van groot belang dat de patiënt en/of ouders de
diagnose op een rustige manier te horen krijgen en
dat ze het gevoel krijgen dat het een serieuze zaak
is, maar dat het tegelijkertijd beheersbaar is. Er is
iets aan te doen. Anafylaxis wordt beheersbaar door
informatie en communicatie.
Anafylaxis in huis is vrijwel altijd het gevolg van

een voedselallergie. Je kunt dan kiezen tussen het
hele gezin of alleen de patiënt (het kind) op dieet te
zetten. Dat laatste vraagt wel een grote oplettend-
heid. Als voorbeeld nemen we een gezin met zoon
Peter van 10 jaar en dochter Annette van 8 jaar.
Annette heeft last van een pinda-allergie met kans
op anafylaxie.

Peter komt wat eerder thuis en heeft trek in een
boterham met pindakaas. Hij pakt de spullen,
smeert boter op de boterham, dan de pindakaas
en eet de boterham op. Peter heeft nog steeds
trek en smeert nog een boterham met boter en
pindakaas en eet ook die op. Daarna ruimt hij
alles netjes op en gaat naar zijn kamer.
Even later komen moeder en Annette thuis.

Annette heeft trek in een boterham met kaas.
Moeder pakt het brood, de boter en de kaas en
maakt een boterham met kaas klaar. Vlak na het
eten van de boterham krijgt het kind een aller-
gische reactie: de boter bleek besmet te zijn met
pindakaas.
Een ongeluk schuilt in een klein hoekje, in dit

geval de boter!

Ook de keuze om al dan niet aan anderen te vertel-
len dat een kind de kans loopt op een anafylactische
shock kent zijn voors en tegens. Niet-vertellen be-
tekent dat je net als ieder ander gezien wordt, maar
ook dat er geen rekening met je gehouden wordt. Je
zult zelf alles goed in de gaten moeten houden. Wél
vertellen betekent dat je gezien kunt worden als iets
aparts, maar er wordt wel rekening met je gehou-
den.
Er zijn vele keuzes die op individueel niveau ge-

maakt zullen worden en allemaal houden ze een
beperking in van de keuzevrijheid.

j4:19

Figuur 4.19
Kinderen kunnen door een
anafylaxie een trauma
oplopen.

j4:20

Figuur 4.20
Anafylaxie heeft letterlijk invloed op alle aspecten in het leven.
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Sociaalmaatschappelijke gevolgen

Onderzoek geeft nu aan dat de prevalentie (vóórko-
men) voor voedselallergie in een populatie ligt tus-
sen de 2-4% van de volwassenen en 6-8% van de
kinderen. Projecteren we deze percentages op de
Nederlandse situatie, dan resulteert dit in circa
750.000 mensen die voedselallergie zouden kunnen
hebben. De groep voedselallergische mensen die
kans heeft op anafylaxis is 1-2% van deze groep.
Dat zou dus niet zoveel zijn. Echter, er is geen

methode of diagnose die kan vaststellen wie van de
voedselallergische personen bij die 1-2% hoort. In
principe heeft ieder persoon die voedselallergisch is
kans op een ernstige allergische reactie.
Een allergie met kans op anafylaxie gaat altijd

over ‘één enkele persoon’, maar er zullen, zoals in
het voorbeeld van het gezin met Peter en Annette,
altijd ook anderen mee gemoeid zijn. Voedsel is een
belangrijk onderdeel in de omgang met anderen –
niet alleen in het eigen gezin, de eerste sociale cir-
kel, maar ook daarbuiten. Op bezoek gaan, samen
uit eten, deelnemen aan uitstapjes, op reis gaan,

alles maakt deel uit van het probleem. Bij alle bui-
tenactiviteiten als tuinieren, wandelen, op bezoek
gaan, uitstapjes maken en reizen kan een insecten-
gifallergie vergelijkbare problemen geven. Bij kin-
deren zullen kinderopvang, school, clubs en ver-
enigingsleven, sport en vrienden (de tweede sociale
cirkel) ermee te maken hebben. Zelfs incidentele
contacten (de derde sociale cirkel), kortom, alles en
iedereen kan erbij betrokken zijn.
Wanneer je alle omstandigheden meetelt, kom je

op een percentage van circa 26% voor de sociale im-
pact (percentage van de bevolking dat er op een of
andere manier bij betrokken is) van voedselallergie
met een kans op anafylaxis. In Nederland zijn dat
ruim 4 miljoen mensen. Anafylaxie is derhalve
naast een groot persoonlijk, ook een sociaal pro-
bleem.
Voedselallergie en met name anafylaxis krijgen

de laatste tijd steeds meer aandacht. Zo heeft het
Nederlands Anafylaxis Netwerk voor kinderopvang
en scholen een website geopend: www.
schoolenallergie.nl. Voor de horeca is er de website
www.restaurantenallergie.nl.
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j5 Diagnostiek en behandeling

Jan de Monchy (§ 5.1), Roy Gerth van Wijk (§ 5.2), Ad Jansen (§ 5.3), Otto Smithuis (§ 5.4) en
Jan Derksen (§ 5.4)

j5.1 Medische diagnostiek

Allergie is een uiterst complex verschijnsel. De uit-
lokkende stoffen (de allergenen) zijn zeer divers van
aard en je kunt er, afhankelijk van het allergeen, op
zeer verschillende plaatsen mee in aanraking ko-
men. Ook de effecten zijn zeer verschillend, zowel
qua ernst als ziektebeeld. Bovendien zijn de ziekte-
beelden sterk individugebonden. Het stellen van
een diagnose is daarom vaak omslachtig.

j5.1.1 Anamnese: de medische geschiedenis

Het afnemen van de anamnese gebeurt uitgebreid
en is daardoor tijdrovend. Voor een nieuwe patiënt
met een aanzienlijke voorgeschiedenis zal de arts 30
tot 45 minuten moeten uittrekken voor het eerste
gesprek. Een van tevoren door de patiënt ingevulde
vragenlijst is daarbij behulpzaam.
Tijdens het gesprek wordt in eerste instantie de

hoofdklacht zo goed mogelijk uitgediept. Atopische
patiënten worden steeds over alle organen die het
meest met de buitenwereld in contact staan (ogen,
onderste en bovenste luchtwegen en huid) uitvoerig
bevraagd. De hoofdklacht(en) komt/komen uitvoe-
rig aan de orde, waarbij het verloop van de
klacht(en) in de tijd en de ruimte wordt besproken.
Steeds zal de arts de vragen ‘waar’, ‘wat’, ‘wanneer’
en ‘hoe’ stellen. Uiteraard wordt de voorgeschiede-
nis in kaart gebracht en vooral wat de eerdere dia-
gnose was en in hoeverre eerdere therapeutische in-
terventies (behandelingen) hebben geholpen. Ge-
zien het belang van omgevingsallergenen richt de
diagnostiek zich niet alleen op de patiënt, maar ook
op diens omgeving, zoals huisvesting, werkkring en
hobby’s.
Na de aanvankelijke bespreking van de hoofd-

klacht(en), waarbij de patiënt ook de gelegenheid
heeft zijn interpretatie van de klachten te vertellen,
wordt het initiatief wat meer overgenomen door de
interviewer. Gevraagd wordt naar een aantal speci-
fieke klachten waarop de patiënt slechts ‘ja’ of ‘nee’

hoeft te antwoorden. Welke vragen daarbij aan de
orde komen, staat in kader 5.1.

Kader 5.1 Aandachtspunten anamnese

De volgende punten zullen aan de orde komen
als de arts de patiënt vraagt naar zijn specifieke
klachten:
. ogen: roodheid, jeuk, tranen, gezichtsvermo-
gen, lichtschuwheid;

. neus: doorgankelijkheid, jeuk, loopneus, nies-
buien;

. mond-keelholte: jeuk, slikklachten, zwelling,
keelpijn;

. lagere luchtwegen: benauwdheid (aanvallen),
nachtelijke benauwdheid, piepen, hoesten,
sputum opgeven, inspanningstolerantie,
hyperventilatiesymptomen;

. huid: jeuk, roodheid, zwelling, blaren, zweren,
galbulten/netelroos, schilfering;

. ‘flauwvallen’, anafylactische reacties;

. eventueel: maag-darmbezwaren en
gewrichtsklachten.

Zodra de klachten in kaart zijn gebracht, wordt
uitvoeriger ingegaan op de oorzaken van deze
klachten. ‘Speelt het seizoen een rol?’, ‘Verblijf thuis
of elders’ en ‘Hoe verlopen de klachten tijdens de
vakantie?’ zijn handige vragen om oorzaak-gevolg-
relaties te achterhalen. Ook niet-allergische oorza-
ken van de klachten zullen de revue passeren, zoals
infecties, hyperreactieve prikkels (mist, sigaretten-
rook, chemische luchtjes) bij luchtwegklachten; ir-
ritantia zoals water en detergentia bij eczeem; druk,
warmte of andere fysische prikkels bij netelroos.
Steeds zal uitvoerig geı̈nformeerd worden naar
huisvesting (bouwkundige aspecten, vochtigheid,
vloerbedekking, huisdieren, roken in huis).
Ook secundaire kenmerken die de ernst van het

ziekteproces aangeven zijn van belang. Bij kinderen
wordt daarom gevraagd naar groei en ontwikkeling,



slaapstoornissen, leren en spelen. Bij volwassenen
zal ook de sociale anamnese aandacht krijgen.
Daarnaast wordt, indien daar aanleiding voor is,
grondig naar de beroepsomgeving gevraagd (aard
van het huidige en eventueel vorige werk). Er zal
worden gevraagd naar directe en indirecte aanwij-
zingen dat de klachten met het werk te maken
kunnen hebben. Belangrijk is ook of er op het werk
anderen met dezelfde soort klachten rondlopen.
Gezien het erfelijke karakter van atopie wordt

ook de familieanamnese van eerstegraads familiele-
den nagelopen.
Sommige mensen zijn niet zo gewend om op een

systematische wijze over de klachten na te denken.
In dergelijke gevallen zal de arts later nog eens te-
rugkomen op de mogelijke oorzaak van allergische
klachten.

j5.1.2 Lichamelijk onderzoek

Het lichamelijk onderzoek bestaat uit een algemeen
oriënterend lichamelijk onderzoek, aangevuld met
specifieke inspectiepunten.
In kader 5.2 staan de punten de speciale aandacht

krijgen.

Kader 5.2 Aandachtspunten lichamelijk
onderzoek

. behaarde hoofdhuid en het gelaat: eczeem;

. ogen: roodheid, zwelling, pus;

. neus: doorgankelijkheid, het slijmvlies, polie-
pen;

. mond-keelholte: slijmvlies, tonsillen (aman-
delen);

. hals: lymfeklieren;

. borstkas: piepen en/of verlengde uitade-
mingstijd en bijgeluiden, hartruis;

. buik: onderzoek van de buik vindt meestal
alleen op indicatie plaats;

. kenmerkende plaatsen voor eczeem afhanke-
lijk van de leeftijd: elleboogplooien, knieholtes,
gelaat, handen worden apart bekeken;

. vooral bij kinderen: lengte en gewicht!

j5.1.3 Allergologisch onderzoek

Het specifieke allergologische onderzoek richt zich
op het vaststellen van sensibilisatie ten opzichte van
allergenen. Sensibilisatie leidt echter niet per se tot
symptomen. Uit bevolkingsonderzoeken is naar
voren gekomen dat ongeveer 20% van voor gewone
inhalatieallergenen gesensibiliseerde individuen
geen klachten heeft. Ook bij sensibilisatie ten op-
zichte van voedselallergenen treedt een dergelijk
fenomeen op. Er wordt dan wel van asymptomatische

sensibilisatie gesproken. De oorzaak van dit feno-
meen is niet helemaal duidelijk; wel is inmiddels
een aantal factoren geı̈dentificeerd die (mede)bepa-
len hoeveel last iemand van zijn allergische antili-
chamen heeft.
Wat betreft de luchtwegen is duidelijk dat de

mate van bronchiale hyperreactiviteit (overgevoe-
ligheid) in dit opzicht belangrijk is. Uiteraard spe-
len ook de mate van blootstelling aan het desbe-
treffende allergeen en de hoogte van de, voor een
bepaald allergeen, specifieke IgE-spiegel een rol.
Het voedselallergieonderzoek heeft laten zien dat
ook andere factoren van belang kunnen zijn. IgE
ten opzichte van sommige antigene suikerstructu-
ren leidt bijvoorbeeld niet tot symptomen, omdat
de desbetreffende moleculen te klein zijn om twee
IgE-moleculen aan het oppervlak van een mestcel te
overbruggen (fig. 1.4a). Onbegrepen is echter hoe
het komt dat sensibilisatie ten opzichte van aller-
geen A bij de één volkomen asymptomatisch ver-
loopt, terwijl de ander met eenzelfde hoeveelheid
IgE ten opzichte van A bij contact ernstige reacties
krijgt. Bij allergeen B daarentegen kan het weer
precies omgekeerd zijn.
Bovengenoemde punten illustreren dat interpre-

tatie van sensibilisatie met behulp van allergietes-
ten steeds moet plaatsvinden in het licht van de
anamnese en dat kennis van de allergeenbronnen
vereist is (kader 5.3).

Kader 5.3 Huid- en bloedtesten

Bij het allergologisch onderzoek wordt voor het
stellen van een diagnose naast de ziektegeschie-
denis (de anamnese) gebruikgemaakt van twee
soorten testen: de bloedtesten waarbij het totale
IgE-niveau of een bepaald allergeenspecifiek IgE-
niveau wordt gemeten, en de huidtesten waarbij
op/in de huid naar de reactie op een bepaald
allergeen gekeken wordt.

Huidtesten
Er bestaan twee hoofdsoorten huidtesten: de
huidplaktest en de huidpriktest/intracutane test.
Bij de huidplaktest worden pleisters met daar-

op de te testen allergene stoffen op de huid
geplakt (par. 3.4 en 3.5, fig. 3.100a). De pleisters
dienen drie dagen te blijven zitten. De huidreactie
wordt tussendoor en aan het eind van de test-
periode bekeken. De huidplaktest wordt gebruikt
voor contactallergenen. De pleisters worden
meestal op de rug aangebracht. Een positieve
reactie is zichtbaar als een rood vlekje, blaartje,
blaasje of puistje.
Bij de huidpriktest wordt een druppel met een

gestandaardiseerde hoeveelheid van een bepaald
allergeen (gestandaardiseerd extract) op de huid
aangebracht, waarna de huid met een steriele
naald wordt aangeprikt. Als controle dienen
druppels met een fysiologische bufferoplossing
(soort fysiologisch zout: mag geen reactie geven
– de negatieve controle) en een druppel met een
histamineoplossing (deze behoort een reactie te
geven: de positieve controle).

Bij de intracutane huidtest wordt een kleine
hoeveelheid van een gestandaardiseerde aller-
geenoplossing in de huid (intracutaan) ingespo-
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ten. Deze test wordt meestal op de arm gedaan
(fig. 5.1). De reactie wordt na 15 tot 30 minuten
afgelezen. Een positieve reactie is zichtbaar als
een klein wit bultje met een rode hof eromheen.
De grootte van het bultje is een maat voor de
sterkte van de reactie. De priktest en intracutane
test geven een snelle bevestiging bij een ver-
moeden van een allergie, maar vooral bij de
intracutane test bestaat de – gelukkig zeer zeld-
zame – mogelijkheid dat de patiënt reageert op
het ingebrachte allergeen met een ernstige
lichaamsreactie, tot een shock toe. De patiënt
moet daarom minstens een halfuur na de test in
observatie blijven. Deze testen worden daarom bij
voorkeur in een klinische (ziekenhuis)omgeving
uitgevoerd. De huidpriktest/intracutane test
wordt voor allerlei allergenen gebruikt, met uit-
zondering van de contactallergenen. Daarvoor
worden plaktesten gebruikt.

Bloedtesten
Bij een bloedtest wordt de hoeveelheid IgE (de
IgE-spiegel) in het bloed gemeten. Dat kan het
totale IgE zijn of een bepaald allergeenspecifiek
IgE. Voor een bloedtest wordt eerst een paar
milliliter bloed afgenomen. In een laboratorium
wordt dat gescheiden in bloedlichaampjes en
serum.

Voor een meting van de totale IgE-spiegel wor-
den zowel radiometrische (RadioAllergoSorbent
Test; RAST) als colorimetrische (fluorometrische)
immunoassays (Enzyme LinkedImmunosorbant
Assay; ELISA) gebruikt. Daarbij wordt een anti-
IgE-oplossing (IgE-bindend eiwit, meestal een
ander soort antilichaam) in contact gebracht met
een adsorberend (eiwitbindend) oppervlak van

een polystyreenbolletje (een geprepareerd
strookje papier of kunststof) of, meestal, de
bodem van een verdieping (‘well’) van een
microtiterplaatje (fig. 5.2). Met behulp van een
pipet kunnen de wells eerst gevuld en, na een
bepaalde tijd, weer leeggemaakt en gespoeld
worden. Bij de testen worden vaste procedures
gehanteerd: hoeveelheden, oplossingen, tijden
en spoelen zijn strikt gestandaardiseerd:
1 toevoegen en laten binden van het anti-IgE-
antilichaam (in oplossing), verwijderen en
spoelen;

2 toevoegen van serum en laten binden van het
IgE in het serum aan het anti-IgE aan het
oppervlak van de wells, verwijderen en spoelen;

3 toevoegen en laten binden van gemerkt anti-
IgE (in oplossing) aan het in de wells gebonden
serum-IgE, verwijderen en spoelen;

4 meting van de hoeveelheid gemerkt anti-IgE
dat in de wells gebonden is.

Het anti-IgE is gemerkt (gelabeld) met een radio-
actieve stof (bij RAST) of een fluorescerende stof
of een enzym (bij ELISA), dat een ongekleurde stof
omzet in een gekleurde of fluorescerende stof. De
hoeveelheid radioactiviteit, geproduceerde kleur
of fluorescentie van het in de wells gebonden,
gemerkte IgE wordt gebruikt om de hoeveelheid
IgE in het serum/bloed te berekenen.

De meting van allergeenspecifiek IgE gebeurt op
eenzelfde manier. Daarbij wordt gebruikgemaakt
van een gestandaardiseerd allergeenextract dat je
eerst (i.p.v. het anti-IgE) aan het oppervlak van de
wells laat binden. De rest van de test verloopt
hetzelfde. Op basis van de meting kan dan de
concentratie van het allergeenspecifieke IgE
berekend worden.
Tegenwoordig zijn voorgeprepareerde kunst-

stofstrips verkrijgbaar waarmee het IgE ook bui-
ten het laboratorium snel gemeten kan worden.
Bloedtesten zijn er in vele uitvoeringen, maar

het principe is hetzelfde. Ze zijn snel en veilig en
de uitkomsten zijn zeer betrouwbaar, maar in een
deel van de gevallen zal een positieve uitslag niet
betekenen dat er ook sprake is van een allergi-
sche reactie.

Voor het uitvoeren van sensibilisatieonderzoek kan
zowel van huidtesten als van allergeenspecifiek IgE-
onderzoek gebruik worden gemaakt (zie kader 5.3).
Huidtesten vergen een goede training van de uit-
voerenden en behoren met gestandaardiseerde tes-
tallergenen uitgevoerd te worden. Bovendien be-
staat er een (kleine) kans op anafylaxie. Daarom
wordt deze test niet voor gebruik in de huisartsen-
praktijk aangeraden. Hiervoor leent zich de bepa-
ling van het allergeenspecifieke IgE-gehalte in het
bloed beter. Soms worden de uitslagen in een aantal
klassen gegeven. Hoe hoger het specifieke IgE-ge-
halte, des te hoger de klasse. Deze klasse-indeling
komt meestal het beste overeen met de mate van
klachten die de patiënt ervaart.

j5:1

Figuur 5.1
Resultaat van een huidprik-
test. De rode vlek rechts-
boven is de reactie op hista-
mine. Verder is de reactie
beperkt of afwezig. De
aflezing vereist veel ervaring.

j5:2

Figuur 5.2
Een microtiterplaatje bestaat
uit of is gecoat met eiwit-
adsorberend materiaal. Het
heeft vele ‘wells’, waarin een
gestandaardiseerde hoeveel-
heid vloeistof zoals serum
gepipetteerd kan worden.
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Een belangrijke aanwinst zijn de zogeheten multi-
testen. Hierbij worden verschillende allergenen ge-
koppeld aan een drager (zie kader 5.3). Een nega-
tieve uitslag sluit dan sensibilisatie ten opzichte van
elk van de afzonderlijke allergenen zo goed als uit.
Bij een positieve uitslag kunnen de afzonderlijke
allergenen uit hetzelfde bloedmonster alsnog apart
worden bepaald.

Het allergieonderzoek zal in eerste instantie veelal
een oriënterend karakter hebben en is bovendien
afhankelijk van de leeftijd van de patiënt. Huidtes-
ten en specifiek IgE-onderzoek kunnen op elke leef-
tijd plaatsvinden. Wel is het zo dat het sensibilisa-
tiepatroon leeftijdsafhankelijk is. Op jonge leeftijd
(tot 3 jaar) wordt relatief zelden sensibilisatie ten
opzichte van inhalatieallergenen gevonden. Sensibi-
lisatie ten opzichte van een aantal atopische voedse-
lallergenen wordt wel vaak gezien. Een dergelijk
sensibilisatiepatroon identificeert niet alleen een po-
tentiële boosdoener, maar geeft ook aan dat de be-
trokkene begonnen is aan de ‘atopische (allergische)
mars’: vaak eerst eczeem, later hooikoorts, astma en
soms anafylaxie). Een verhoogd totaal-IgE (alle IgE
in het bloed onafhankelijk tegen welk allergeen het
gericht is) en een verhoogd aantal eosinofiele cellen
in het bloed wijzen ook op atopie, maar zeggen
minder dan een allergeenspecifieke IgE-test.
Bij adolescenten en jongvolwassenen vindt het

onderzoek naar voedselallergie vaak alleen plaats op
indicatie, terwijl voor inhalatieallergenen een groep
van ongeveer vijftien allergenen, aangevuld met
positieve en negatieve controles, voor de screening
met de huidtest wordt gebruikt. Er is in principe
geen voorkeur voor huidtest of bloedonderzoek.
Voor het uitvoeren van huidtesten (intracutaan en/
of plakproeven) is specialistische kennis vereist. Bij
gebruik van moderne IgE-bepalingssystemen zijn
sensitiviteit en specificiteit van de IgE-bepaling ten
opzichte van de huidtest zeer goed. Wanneer be-
langrijke beslissingen moeten worden genomen,
zoals verwijderen van een huisdier of het overgaan
tot immuuntherapie, verdient het aanbeveling om
beide testen uit te voeren. Dit is zeker het geval als
de huidtest alleen met een niet-gestandaardiseerd
allergeen kan worden uitgevoerd. Een nieuwe ont-
wikkeling is het bepalen van de fijnspecificiteit van
IgE. Dat betekent dat bepaald wordt tegen welk
onderdeel van bijvoorbeeld het hazelnootallergeen
het specifieke IgE gericht is. De verwachting is dat
dit soort bepalingen een betere relatie met de
klachten van een patiënt zal vertonen.
Bij verdenking op allergisch contacteczeem wor-

den plakproeven verricht. Bij andere dan type-I- of
type-IV-allergieën is een aantal IgG-bepalingen mo-
gelijk (bijv. bij duivenmelkerslong; fig. 1.4d).

j5.1.4 Functietesten

Naast het specifieke allergologische onderzoek
vindt meestal ook functieonderzoek van de meest
betrokken organen plaats, zoals longen (functie/
provocatie) en neus (provocatie), en bij netelroos
soms ook fysische testen.

De mate van hyperreactiviteit kan worden onder-
zocht in het longfunctielaboratorium door middel
van een longprovocatietest. Hierbij inhaleert de
patiënt oplopende concentraties van een irriterende
stof, bijvoorbeeld histamine of metacholine, totdat
er een bepaalde mate van vernauwing van de lucht-
wegen is opgetreden (bijv. 20%). De concentratie die
20% vernauwing van de luchtwegen geeft, noemt
men wel de PC20-waarde (Engels: provocative concen-
tration 20%). Bij astmapatiënten is deze waarde sterk
verlaagd, maar ook bij andere aandoeningen van de
luchtwegen kan een verlaagde waarde worden ge-
vonden. Hyperreactiviteit kan ook optreden in het
neusslijmvlies of aan de ogen. Testen voor deze
vorm van hyperreactiviteit zijn echter minder goed
gestandaardiseerd dan testen voor de longen. De
mate van hyperreactiviteit bepaalt ook hoe sterk een
patiënt op een allergische prikkel zal reageren.
Provocatietesten (oraal) met pijnstillers uit de

NSAID-groep (bijv. aspirine) zijn de enige manier
om overgevoeligheid voor deze medicamenten aan
te tonen. Provocatietesten met voedingsmiddelen
nemen in de allergologische praktijk een steeds be-
langrijkere plaats in. Het verdachte voedingsmiddel
wordt verstopt in een product dat goed wordt ver-
dragen, zodat een dubbelblinde testopzet mogelijk
is. Het op de juiste wijze uitvoeren van dergelijke
testen vereist een precieze receptuur (voedselberei-
ding) en protocollering (vastlegging) van de resul-
taten.

j5.1.5 Aanvullend onderzoek

Afhankelijk van de differentieeldiagnose vindt on-
derzoek plaats van nier- en leverfunctie, feces en/of
urine alsmede immunoglobulinebepalingen, hema-
tologisch onderzoek en onderzoek naar auto-im-
muunantilichamen enzovoort.
Bij maag-darmklachten en vooral bij groeistoor-

nissen op de kinderleeftijd vindt onderzoek naar
opnamestoornissen, voedselvertering en darmpara-
sieten plaats. Bij verdenking op glutenovergevoe-
ligheid (-enteropathie: coeliakie) worden IgG en IgA
voor gluten en het endomysium (= spierschede) be-
paald. Eventueel wordt ook het HLA-type (Human
Leukocyte Antigen) bepaald en wordt een dunne-
darmbiopsie (weefselonderzoek) gedaan. Het HLA
is een eiwit dat op het oppervlak van lichaamscellen
voorkomt en dat het immuunsysteem helpt deze te
onderscheiden van niet-lichaamscellen. Het hebben
van een bepaald type HLA kan samengaan met het
vóórkomen van bepaalde ziektes zoals coeliakie.
Bij verdenking van immuundeficiënties dient

immuunstatusonderzoek plaats te vinden. Ook zal
bij chronische luchtweg- en/of maag-darmklachten
een zweettest afgenomen worden om taaislijm-
ziekte (= mucoviscoı̈dose ofwel cystic fibrosis) uit te
sluiten (bij taaislijmziekte is het zoutgehalte in het
zweet verhoogd). Zeker indien de klachten op latere
leeftijd zijn ontstaan, zal met behulp van beeldvor-
mende technieken (röntgen, scans, evt. endoscopie)
de behandelende arts zich ervan willen vergewissen
of er geen andere oorzaken voor de klachten zijn.
Bij anafylaxie (par. 4.5) zal, indien een woekering
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van mestcellen (mastocytose) mogelijk lijkt, de
bloedspiegel van het mestcelproduct tryptase of de
methyl-histamine-uitscheiding in de urine worden
bepaald. Histamine wordt in het lichaam onwerk-
zaam gemaakt door er een methyl-(CH3-)groep aan
te hechten. Het wordt dan snel uitgescheiden. Bij
terugkerend angioedeem zullen de complementfac-
toren (remmers van het complementsysteem) in het
bloed bepaald worden.

Zodra de resultaten van anamnese, lichamelijk on-
derzoek en laboratorium- en functieonderzoek be-
kend zijn, zal getracht worden om tot een diagnose
te komen. Hierbij wordt steeds gebruikgemaakt van
de bekende ziektekundige begrippen, zoals astma,
allergische rinoconjunctivitis, angioedeem, eczeem
enzovoort. Het hanteren van ziektekundige begrip-
pen heeft als voordeel dat, als de oorzaak van een
reactie eventueel niet gevonden wordt, toch een
preventieve behandeling ingezet kan worden (bijv.
bij anafylaxie). Daarnaast wordt natuurlijk ook zo-
veel mogelijk getracht een oorzakelijke diagnose te
stellen, dat wil zeggen het allergeen in kwestie te
identificeren.

j5.2 Behandeling

Wanneer de diagnose eenmaal is gesteld – dat wil
zeggen niet alleen het ziektebeeld en de omvang
daarvan, maar ook de veroorzakers en eventueel
andere van belang zijnde omstandigheden onder-
zocht zijn – kan de behandeling beginnen. Door de
enorme diversiteit aan uitingsvormen, oorzaken en
persoonlijke aspecten van een allergie kan er geen
algemeen behandelschema gegeven worden. De be-
handeling zal altijd bestaan uit:
. zoveel mogelijk vermijden van contact met het
allergeen;

. behandeling van de symptomen met medicijnen;

. specifieke behandelingen die ingrijpen in het
immuunsysteem, waaronder immuuntherapie.

j5.2.1 Allergeenvermijding

Allergeenvermijding is altijd een belangrijk aspect
van de behandeling en sterk afhankelijk van het
soort allergeen en de omstandigheden waaronder je
ermee in contact komt (zie hoofdstuk 3). Voor een
aantal allergeensoorten is vermijding zo niet de
enige, dan toch wel de veruit belangrijkste maatre-
gel bij de behandeling, zoals bij een voedselallergie
of een contactallergie. Allergeenvermijding kan in
sommige gevallen zeer ingrijpend zijn voor het da-
gelijks leven, zoals bij voedselallergie (strikte voed-
selbeperkingen), dierallergie met verwijdering van
huisdieren en allerlei beroepsallergieën die kunnen
leiden tot een veranderen van beroep.
Het moeten vermijden van allergenen kan inge-

wikkeld en belastend zijn. Patiënten met een voed-
selallergie moeten bij hun inkopen letten op etiket-
ten. Eten bij anderen en in restaurants kan een
probleem zijn. Patiënten die een anafylactische re-
actie na een insectensteek (par. 3.3) hebben onder-

vonden, zullen zich belemmerd en angstig voelen
bij allerlei activiteiten buitenshuis in de zomer.
Soms kan dit leiden tot extreme situaties. Zo kun-
nen patiënten zich genoodzaakt voelen gedurende
de zomer zoveel mogelijk binnen te blijven.
Vermijden van allergenen kan ook kostbaar zijn.

Daarbij valt te denken aan speciale diëten bij voed-
selallergieën, sanerende maatregelen in het geval
van een huisstofmijtenallergie (par. 5.2.2) en aan-
passingen in het werk bij een beroepsallergie. Bij
sommige allergieën is vermijding relatief gemakke-
lijk, zoals bij een aantal contactallergieën en, wan-
neer eenmaal als zodanig achterhaald, geneesmid-
delallergieën. Aan sommige allergenen, vooral van
biologische oorsprong zoals pollen, schimmels en
huisstofmijten is eigenlijk nooit helemaal te ontko-
men. Het Nederlandse Astma Fonds en de Belgische
Astma en Allergiekoepel kunnen bij een allergie
voor huisstofmijten adviseren.

j5.2.2 Woningsanering

De huisstofmijt (zijn uitwerpselen) is de belang-
rijkste veroorzaker van allergisch astma (par. 3.1.2).
Bij astma met huisstofmijtallergie kan het nuttig
zijn de woning te saneren, dat wil zeggen: zo aan te
passen dat er zo weinig mogelijk huisstofmijten
voorkomen. Daartoe wordt dan een saneringsplan
opgezet dat in stappen kan worden uitgevoerd.
Deze stappen zijn:

. schoonmaakplan;

. wassen, schoonmaken en reinigen, gebruik van
textiel;

. beddengoed;

. meubelen;

. luchtvochtigheid en temperatuur;

. ventilatie en verwarming;

. stofvrij (stofarm) houden;

. luchtreinigers;

. kosten van de sanering.

Saneringsmaatregelen hebben alleen zin wanneer ze
gezamenlijk worden uitgevoerd. Geı̈soleerde maat-
regelen zoals alleen het aanbrengen van matrashoe-
zen hebben geen zin. Vraag de hulp van een long-
verpleegkundige van de thuiszorg bij het saneren
van de woning.

Schoonmaakplan Het schoonmaakplan zorgt voor
regelmaat en structuur in het schoonmaken van het
huis: geen enkele keer overslaan, geen plekken ver-
geten. Laat de astmapatiënt tijdens de (grote)
schoonmaak ergens op bezoek of desnoods uit lo-
geren gaan.

Wassen, schoonmaken en reinigen, gebruik van textiel
Om de huisstofmijt op de langere termijn te be-
strijden, zullen de plekken waar ze leven en be-
schutting vinden zoveel mogelijk verwijderd of ri-
goureus schoongemaakt worden. Bij dat laatste kun
je denken aan de achterkant van schilderijen, achter
en onder radiatoren, kasten en allerlei apparatuur.
Gebruik zo min mogelijk textiel (vloerkleden,

gordijnen, wandtapijten) in huis: het is een ideale
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omgeving voor mijten. Gladde (vloer)oppervlakken
zijn eenvoudig te reinigen en de kans is kleiner dat
mijtallergenen, vooral de uitwerpselen (fig. 3.1.2),
zich daar ophopen. Als er toch textiel gebruikt
wordt, let er dan op dat dit op 60 8C gewassen kan
worden: bij die temperatuur gaan de mijten dood.

Beddengoed Het bed is de meest favoriete plek voor
huisstofmijten. Het is er vochtig en warm en de mijt
is verzekerd van voldoende, nachtelijke, aanvoer
van voedsel (vocht en huidschilfers; fig. 3.1.2). Al-
lergeendichte hoezen zorgen ervoor dat je zo min
mogelijk in aanraking komt met de uitwerpselen
van de huisstofmijt (alleen onder de hoes, boven-
kant dagelijks schoonmaken!). De meeste hoezen
zijn vocht- en luchtdoorlatend en comfortabel. Laat
alle matrassen, zeker in één kamer, van hoezen
voorzien. In een oude matras of kussens kunnen erg
veel huisstofmijten zitten: koop nieuwe en doe er
een hoes omheen.

Meubelen Meubelen met gladde bekleding van leer
of kunststof geven weinig kans aan de huisstofmijt;
ze zijn gemakkelijk te reinigen. Pas op met losse
kussens: huisstofmijten kunnen zich aan de onder-
kant nestelen als deze met textiel bekleed zijn. Let
ook op de richels tussen leuningen en zitting; daar
kan zich stof ophopen!

Luchtvochtigheid en temperatuur Een doeltreffende
en vaak relatief eenvoudige maatregel om de huis-
stofmijt op de lange termijn te bestrijden is voch-
tregulatie. Huisstofmijten kunnen bij een relatieve
luchtvochtigheid van 45% overleven, met 55-60%
kunnen ze zich ook vermenigvuldigen. Bij 100%
luchtvochtigheid is de lucht verzadigd met water.
Hoe hoger de temperatuur, des te meer water de
lucht kan opnemen. Zelfs zeer vochtige buitenlucht
zal in ons klimaat binnenshuis (ventilatie) door
verwarming droger worden. De relatieve lucht-
vochtigheid wordt dan ook gegeven als het percen-
tage van de maximale luchtvochtigheid bij een be-
paalde temperatuur. Voor mensen ligt de optimale
luchtvochtigheid bij 60%. Door daar iets onder te
gaan zitten, kun je de voortplanting van de mijten
voorkomen of de mijten zelfs doden.
In Nederland en België is de relatieve luchtvoch-

tigheid thuis alleen in de winter onder de 45% te
houden. In de zomer wordt de lucht in huis niet
voldoende opgewarmd om onder de 45% te geraken.
Om zoveel mogelijk droge lucht te krijgen, kun je
eventuele vochtbronnen uitschakelen. De relatieve
luchtvochtigheid is goed te controleren met een
eenvoudige en goedkope hygrometer (luchtvochtig-
heidsmeter). Aircosystemen met waterafvoer of
condensinrichting zijn goed te gebruiken voor het
verlagen van de luchtvochtigheid, maar het is wel
zaak de filters goed schoon te houden.
De belangrijkste vochtbronnen zijn we zelf: ieder

mens produceert per dag twee tot drie liter water-
damp. Daar is niets aan te doen. Andere vochtbron-
nen zijn bad en douche, koken, was drogen in huis,
een gasfornuis en zelfs brandende kaarsen. Deels
zijn deze te vermijden (elektrisch koken i.p.v. op

gas) of zijn ze door een goede ventilatie en afvoer
(afzuigkap, was buiten drogen, wasdroger met con-
denssysteem, geforceerde afvoer in de badkamer)
sterk te beperken. Sommige vochtbronnen zijn
moeilijk uit te schakelen, vooral als ze een bouw-
kundige oorzaak hebben: vocht uit de muren bij
oplevering van een nieuw huis (meestal tijdelijk),
lekkage, vochtdoorslag en vocht uit de kruipruimte.
Vocht in huis kun je herkennen aan:

. muffe, bedompte lucht uit vochtige ruimtes, bij-
voorbeeld de kruipruimte of kelderkast;

. ongedierte zoals zilvervisjes of stofluizen;

. schimmel op allerlei spullen, vooral in kasten of
aan de onder- en achterkant van meubelen;

. schimmel op balken of muren (zwart gespikkeld,
wit, groen, roze of geel);

. loslatend behang of vochtplekken op de muur
(kringen, verkleuringen);

. rotte plinten;

. afbladderen of verkruimelen van de pleisterlaag
of verf;

. uitbloei van zouten: een witte, pluizige afzetting
van zoutkristallen doordat in het water opgeloste
zouten bij de verdamping neerslaan.

Er zal altijd één plek in huis de koudste – en dus de
vochtigste – zijn. Zorg dat huisstofmijten op deze
plek geen beschutting vinden. Vooral na een gron-
dige woningisolatie kan de vloer het koudste, voch-
tigste, oppervlak worden. Tapijten en vloerbedek-
king worden dan extra vochtig!
Luchtbevochtigers of radiatorbakjes om lucht-

wegklachten in de winter te voorkomen zijn in ons
klimaat niet nodig. De relatieve luchtvochtigheid in
Nederlandse huizen is zelden zo laag dat dit gevol-
gen heeft voor de luchtwegen. Eventuele irritatie
ontstaat vaak door te warme lucht of stof (tabaks-
rook) in de lucht. Stook dan iets minder warm, houd
tabaksrook buiten en zorg voor meer ventilatie.
Het is goed om dagelijks (een paar keer) te luch-

ten, dus de ramen tegen elkaar open te zetten. Maar
luchten is nog geen ventileren.

Ventilatie en verwarming Ventileren betekent: lucht
verversen. Door te ventileren verdwijnt ‘gebruikte’
lucht met vocht, koolzuurgas en andere verontrei-
nigingen naar buiten. Tegelijk komen er droge,
frisse lucht en zuurstof naar binnen. Voor mensen
met luchtwegklachten is vooral het afvoeren van
vocht belangrijk. Mijten en schimmels gedijen
daardoor minder goed. Ventileren moet in alle
ruimtes 24 uur per dag doorgaan (kader 5.4).

Kader 5.4 Tips voor het ventileren

. Zorg dat ramen en deuren open kunnen om te
luchten.

. Zorg in elke kamer voor continue aanvoer van
buitenlucht en afvoer van binnenlucht via
aparte ramen, roosters of met behulp van
mechanische systemen.
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. Let er bij de keuze van ventilatievoorzieningen
op dat ze goed en continu werken en een-
voudig te bedienen zijn. Houd ventilatiefilters
en -kanalen schoon.

. Voorkom hergebruik van ventilatielucht in een
ander vertrek. Vocht en vuile lucht blijven dan
in huis.

. Maak filters die de aangevoerde buitenlucht
filteren extra schoon.

. Plaats een eventuele ventilator in de badkamer
zo hoog mogelijk. Plaats ook de toevoer (open
raam of rooster) hoog, zo ver mogelijk bij de
ventilator vandaan.

. Zorg bij geisers, gasfornuizen en gaskachels
altijd voor voldoende frisse lucht.

. Let erop of de aangevoerde lucht wel fris is: zit
de aanzuigopening niet bij een rookafvoer, onder
een berkenboom of langs een drukke weg?

. In geval van zomersmog kunt u het beste
’s ochtends vroeg de ramen tegen elkaar
openzetten (luchten). Zomersmog kan voor-
komen bij zonnig, windstil weer en kan vooral
in de middag en avond klachten veroorzaken.

In de winter kan vooral fijnstof (alle deeltjes in de
lucht < 0,01 mm) klachten geven. Dit stof dringt
altijd het huis binnen. Ventileren en luchten hebben
geen invloed op de concentratie fijnstof en kunnen
dus gewoon doorgaan. Informatie over de lucht-
kwaliteit kunt u lezen op de website van het RIVM:
www.rivm.nl.
De overgang van een koude omgeving naar een

warme, of omgekeerd, kan de luchtwegen prikke-
len. Daarom is het belangrijk om grote tempera-
tuurverschillen te voorkomen. Een gelijkmatige
verwarming in huis helpt ook om de relatieve
luchtvochtigheid in huis laag te houden. Warme
lucht in huis (rond de 20 8C) zorgt ervoor dat de
wanden en vloeren ook warm worden. Dat voor-
komt dat aan deze oppervlakken waterdamp con-
denseert. Als in de winter de temperatuur in huis
’s nachts zakt tot 16 8C, kan de relatieve vochtigheid
tot 85% toenemen. Daarbij groeien mijten optimaal.
Bovendien veroorzaken temperatuurschommelin-
gen ook vocht (condens) op wanden, ramen en
vloeren doordat die langzamer opwarmen dan de
binnenlucht. Het is dus belangrijk om het huis ge-
lijkmatig te verwarmen.

Stofvrij houden Stof is een broeiplaats van mijten
(maar ook van schimmels) en dient zoveel mogelijk
vermeden of verwijderd te worden (kader 5.5).

Kader 5.5 Het vermijden van stofnesten

. Sluit kasten altijd en voorkom overvolle plan-
ken met losse spullen.
Kies voor afsluitbare kasten, eventueel met
doorzichtige (schuif)deurtjes, met voldoende
ruimte eronder om de vloer schoon te maken.

. Denk bij het stoffen ook aan radiatoren en
planten.

. Maak wanden en plafonds minstens twee keer
per jaar schoon.

. Het is raadzaam gordijnen en eventuele
vloerkleedjes regelmatig, minimaal één keer
per jaar, op 60 graden te wassen.

Zorg voor gladde wanden en vloeren zonder naden
en kieren. Ze worden minder snel vuil en zijn ge-
makkelijk stofvrij te houden zijn. Geschikte mate-
rialen voor vloeren zijn laminaat, parket, marmole-
um, linoleum, (verlijmd) vinyl of pvc, dubbelhard-
gebakken vloertegels, geglazuurde plavuizen of
goed afgelakte (verzegelde) kurk.
Voor muren, houtwerk en plafonds geldt: afwas-

bare verf, vinylbehang en wandtegels in keuken,
toilet en badkamer.
Let op: een laminaatvloer kan formaldehyde af-

geven. Mensen die daarvoor extra gevoelig zijn,
kunnen daarvan last krijgen. Dit geldt vooral het
eerste halfjaar. Het advies is om een paar planken
mee naar huis te nemen en ze in de slaapkamer te
leggen om te zien of ze een reactie geven.

Luchtreinigers Luchtreinigers halen deeltjes, de al-
lergeendragers, uit de lucht met filters of langs
elektrostatische weg. Het is niet aangetoond dat
luchtfilters, luchtreinigers of luchtbehandelingsap-
paraten helpen tegen luchtwegklachten. Een gratis
proefperiode kan misleidend werken, omdat je niet
kunt weten waardoor je eventueel minder klachten
hebt.
De enig effectieve luchtfilters zijn de zogeheten

HEPA-filters (Engels: High Efficiency Particulate
Air). Het zijn hoogefficiënte luchtfilters die meer
dan 99,9% van alle stofdeeltjes groter dan 0,3 mm
(micrometer, 1 mm = 0,001 mm) tegenhouden. Ze
zijn duur, vragen veel onderhoud en wanneer ze
verwaarloosd worden kunnen er schimmels in gaan
groeien die op hun beurt weer allergenen kunnen
verspreiden.
Filters werken minder efficiënt naarmate er min-

der deeltjes in de lucht zitten en de luchtverplaat-
sing kleiner is. Er blijft dus altijd een, zij het lager,
niveau aan in de lucht aanwezige deeltjes. De enige
plaats waar ze zinvol gebruikt kunnen worden is als
filter bij de binnenkomende lucht om pollen, spo-
ren en fijnstof en dergelijke tegen te houden.

Kosten van sanering In sommige gevallen kun je in
aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de
kosten van woningsanering. Neem altijd eerst con-
tact op met een gespecialiseerde longverpleegkun-
dige die je kan voorzien van een deskundig sane-
ringsadvies. Uitkerende instanties vergoeden vaak
alleen op basis van dit advies. Wacht met het ver-
vangen of aanschaffen van materialen tot je een
schriftelijke toezegging voor een vergoeding hebt
ontvangen!
Informeer in Nederland bij je gemeente naar de

mogelijkheden van de Wet maatschappelijke on-

5 Diagnostiek en behandeling 111



dersteuning (Wmo). In veel gemeenten kan dat bij
het ‘zorgloket’. Deze wet kent een onderdeel woon-
voorzieningen en daaronder vallen de kosten die je
maakt bij het saneren. De uitvoering van deze wet
verschilt echter per gemeente en er kan een eigen
bijdrage gevraagd worden. Soms kan via de Wet
Bijzondere Bijstand de aanschaf van bijvoorbeeld
een droogtrommel vergoed worden.
In België kan het Rijksinstituut voor Ziekte- en

Invaliditeitsverzekering (RIZIV) informatie geven.
Sommige zorgverzekeraars vergoeden de kosten (of
een deel ervan) van allergeendichte matras-, kussen-
en dekbedhoezen als je aanvullend verzekerd bent.
Vraag dit na bij de eigen zorgverzekeraar.
Belastingaftrek is meestal niet mogelijk, maar

elke belastinginspecteur mag hierin, binnen be-
paalde grenzen, een eigen beleid voeren. Informeer
bij de belastinginspecteur of bel de belastingtele-
foon.
Helpen instanties en regelingen onvoldoende,

dan kun je een aanvraag voor een vergoeding in-
dienen bij de ANGO (Algemene Nederlandse Ge-
handicapten Organisatie). Het Astma Fonds stelt
jaarlijks aan de ANGO een bedrag beschikbaar om
mensen met astma en COPD te helpen wanneer ze
door hun aandoening financieel in de knel dreigen
te komen. Het Astma Fonds kan in de kosten bij-
dragen als deze:
. onvoorzien en eenmalig zijn;
. strikt noodzakelijk (op medisch advies) zijn bij
astma of COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Dis-

ease: verstopping van de luchtwegen);
. niet te verhalen zijn via wettelijke of andere re-
gelingen (zie hiervoor);

. een bovenmatige belasting vormen op het ge-
zinsbudget.

De afhandeling van aanvragen voor individuele
financiële hulp wordt verzorgd door de ANGO.
Deze organisatie zal de aanvragen volgens de nor-
men en criteria van het Astma Fonds beoordelen en
afhandelen. Voor een aanvraag kun je contact op-
nemen met de ANGO: www.handicap.nl. Algemene
informatie over saneren is te vinden op www.
astmafonds.nl en op www.astma-en-allergiekoepel.
be.

j5.2.3 Behandeling met geneesmiddelen

Bij de behandeling met geneesmiddelen wordt ge-
bruikgemaakt van middelen die ingrijpen op de
cellen die betrokken zijn bij de allergische reactie
(immunocompetente cellen). Corticosteroı̈den en
cromoglycaten zijn hiervan goede voorbeelden. An-
dere medicijnen zoals antihistaminica en leukotrie-
enantagonisten neutraliseren de schadelijke wer-
king van stoffen die vrijkomen bij de allergische
reactie. Daarnaast zijn er geneesmiddelen die een
direct effect hebben op de verschillende organen die
betrokken zijn bij allergie. Zo zijn er geneesmidde-
len die een verwijding van de luchtwegen veroorza-
ken (zogenaamde b-adrenerge stoffen) en geschikt
zijn voor de behandeling van astma. Adrenaline
heeft niet alleen een verwijdend effect op de lucht-

wegen. Dit geneesmiddel veroorzaakt ook vernau-
wing van de bloedvaten waardoor de bloeddruk
stijgt en zwellingen, bijvoorbeeld van het gelaat of
in de keel, afnemen. Daarom is adrenaline bij uit-
stek geschikt voor de behandeling van anafylaxie.

Antihistaminica

Antihistaminica (enkelvoud: antihistaminicum) lij-
ken veel op histamine en binden aan de bindings-
plaatsen (receptoren) voor histamine van histami-
negevoelige cellen zonder dat deze daarop reageren.
Doordat de bindingsplaatsen bezet zijn, kan het
histamine zijn werk niet langer doen en wordt door
het lichaam onwerkzaam gemaakt. Het histamine
wordt dan afgevoerd.
Er zijn vier soorten histaminereceptoren. De H1-

receptor vinden we in de slijmvliezen van keel,
neus, ogen, gladde spiervezels in de capillairen en
de bronchiën, maar ook in de blaas. De H2-receptor
is aanwezig in de ingewanden, vooral in de maag.
De H3-receptor komt vooral voor in hersenen en het
ruggenmerg. De H4-receptor is te vinden op witte
bloedlichaampjes, in de milt, de thymus en de dikke
darm.
Oudere soorten antihistaminica werkten op alle

receptoren; moderne antihistaminica zijn veel spe-
cifieker. De oudere soorten antihistaminica hadden
een sterk sedatief (kalmerend, slaapverwekkend) ef-
fect door binding aan de H3-receptor (histamine
werkt opwekkend) in de hersenen. Vergeleken met
de moderne antihistaminica dringen de oudere ge-
makkelijker door in de hersenen. Moderne antihis-
taminica hebben daarom dit slaapverwekkende ef-
fect veel minder, maar een resteffect is niet uit te
sluiten. Vandaar de gele sticker met de waarschu-
wing ‘kan de rijvaardigheid beı̈nvloeden’ bij som-
mige antihistaminica.
Alcohol versterkt het sedatieve effect. Gelijktijdig

gebruik van alcohol en antihistaminica is af te ra-
den. Vroeger werd tegelijk met het antihistamini-
cum wel efedrine gegeven. Efedrine is een opwek-
kend middel dat veel lijkt op amfetamine. Efedrine
wordt geı̈soleerd uit planten van het geslacht Ephe-
dra. Het middel veroorzaakt een vernauwing van de
bloedvaten, waardoor de bloedtoevoer naar de
neusslijmvliezen vermindert en de slijmvliezen
krimpen: de neus ‘gaat open’. In de V.S. wordt het
nog gebruikt, maar vanwege de bijeffecten wordt
het in Nederland en België niet meer voorgeschre-
ven.
Antihistaminica worden vooral gebruikt bij al-

lergieën van ogen en luchtwegen, maar ook bij bij-
voorbeeld urticaria en andere IgE-gemedieerde (type
I) allergische reacties. Ze worden gegeven in de
vorm van druppels voor neus (ook sprays) en ogen,
maar nog vaker in tabletvorm. De moderne anti-
histaminica hebben behalve de genoemde effecten
weinig bijwerkingen.

Corticosteroı̈den

Corticosteroı̈den kunnen bij bijna alle vormen van
allergie gebruikt worden. Het zijn natuurlijke on-
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derdrukkers van de immuunrespons en corticoste-
roı̈dreceptoren zijn op alle immuuncompetente cel-
len, zoals mestcellen, te vinden. Ze kunnen gegeven
worden als sprays of poederverstuivers voor neus en
longen, en als zalven voor de huid (eczeem). Bij
allergische neusklachten en astma worden ze als
dagelijkse neus- of longspray gegeven. In tablet-
vorm worden ze, vooral in ernstige gevallen van
astma of bij een forse toename van het astma, ook
preventief gegeven, vaak samen met antihistamini-
ca. Bij behandeling van anafylaxie kunnen ze ook
samen met adrenaline via een infuus of injectie
worden toegediend.
Vanwege de veelzijdige effecten van corticoste-

roı̈den, ook buiten het immuunsysteem, worden
zalven die sterke corticosteroı̈den bevatten bij
voorkeur beperkt tot een bepaald oppervlak en tij-
delijk voorgeschreven. Corticosteroı̈dbevattende
oogdruppels worden vanwege de mogelijke bijwer-
kingen alleen door oogartsen voorgeschreven. In
principe genieten antihistaminebevattende oog-
druppels de voorkeur. Vaak kan bij de ogen een
oogdouche (met zoutoplossing, boorzuur of licht
ontsmettend middel) al helpen.

Luchtwegverwijders

Bij astma worden naast corticosteroı̈den ook lucht-
wegverwijders (bronchodilatoren) gebruikt om de
vernauwing (bronchoconstrictie, ook wel ‘pulmo-
nary constriction’) van de bronchiën tegen te gaan.
Ze laten de gladde spiervezels in de bronchiën ver-
slappen. Het zijn zogeheten b2-adrenoceptorago-
nisten, stoffen die via binding aan de z.g. adrenerge
receptoren de spiervezels laten verslappen. Deze re-
ceptoren heten adrenoceptor omdat ze op adrenali-
ne (en adrenalineachtige stoffen) reageren. Ook de
degranulatie van mestcellen wordt via deze recep-
toren door adrenaline onderdrukt.
De b2-adrenoceptoragonisten (stoffen die de wer-

king van een hormoon nabootsen) zijn min of meer
specifiek voor de b2-adrenoreceptor, maar hebben
toch nog bijwerkingen. Er wordt gebruikgemaakt
van kortwerkende agonisten voor astma-aanvallen,
bijvoorbeeld salbutamol en terbutaline, en lang-
werkende agonisten zoals formoterol of salmeterol
bij chronisch astma. De bloeddrukverlagende bèta-
blokkers zijn antagonisten (hormoonbinding blok-
kerende stoffen) van adrenaline en kunnen dus niet
samen met adrenoceptoragonisten gebruikt wor-
den.

Oudere middelen

Een van de eerste geneesmiddelen voor allergische
aandoeningen was het cromoglycaat of cromoglyci-
nezuur uit het Bisschopskruid, Ammi visnaga. Het is
een stof die de membraan van de mestcellen stabi-
liseert en daardoor de degranulatie zou remmen,
maar het eigenlijke mechanisme achter de werking
van cromoglycaat was en is nog steeds onbekend.
Cromoglycaat werd vooral preventief gebruikt: het
duurt tot veertien dagen, viermaal per dag een do-

sis, voordat het effectief is. Voor acute problemen
heeft het geen nut en bij astma is het niet effectief.
Efedrine wordt tegenwoordig niet meer gebruikt

vanwege de vele bijwerkingen.

Nieuwere middelen

Vooral door het betere begrip van achtergronden en
mechanismen van immunologische aandoeningen
zijn er tegenwoordig zeer geavanceerde middelen
beschikbaar gekomen. Hiertoe behoren voor wat
betreft de allergische aandoeningen de leukotrieen-
antagonisten en de ‘biologicals’, middelen van bio-
logische (dierlijke/menselijke) oorsprong.

Leukotrieenantagonisten Leukotrieenantagonisten
remmen de effecten van leukotriënen, stoffen die
vrijgemaakt worden uit membranen van degranu-
lerende mestcellen, maar ook uit de membranen van
allerlei bij de ontsteking beschadigde cellen (kader
4.2). Leukotrieenantagonisten, bijvoorbeeld monte-
lukast, worden vooral voor astma gebruikt en heb-
ben ook een effect op allergische neusklachten. Ze
kunnen andere middelen, met name de corticoste-
roı̈den, echter niet vervangen.

Biologicals Biologicals zijn natuurlijke, maar vaak
ook kunstmatige eiwitten die heel gericht een be-
paald ander eiwit uitschakelen. Ze kunnen overal
worden gebruikt wanneer een bepaald eiwit, een
signaaleiwit zoals een cytokine of een receptor, is
geı̈dentificeerd. Ze worden vooral veel gebruikt bij
auto-immuunziektes, maar tegenwoordig ook wel
bij ernstige allergische aandoeningen.
Biologicals zijn vaak monoklonale antilichamen

of delen daarvan. B-plasmacellen maken antilicha-
men tegen een bepaald eiwitfragment. Om een
bruikbaar antilichaam tegen een bepaald eiwit of
eiwitfragment te krijgen, wordt dit eiwit eerst in-
gespoten in een dier – meestal een muis – en wan-
neer de productie van een bruikbaar antilichaam
aangetoond is, worden de B-plasmacellen via een
bepaalde procedure in een laboratorium geklo-
neerd. Daarbij groeit iedere cel afzonderlijk uit tot
een kloon of cellijn, een verzameling identieke cel-
len die alle hetzelfde, identieke, antilichaam pro-
duceren. Uiteraard worden alleen die cellijnen ge-
bruikt die het gewenste antilichaam produceren.
Daarna kan het hele antilichaam, of alleen het deel
met de bindingsplaats voor eerder ingespoten ei-
witfragment, gebruikt worden. De procedure vergt
veel tijd en faciliteiten en is dan ook kostbaar. Bio-
logicals worden op dit moment alleen nog gebruikt
bij ernstig astma. Een voorbeeld is het anti-IgE
(omalizumab), dat aan de IgE-antilichamen bindt
en zo onder meer de reactie op allergenen voorkomt.
Het is ook mogelijk om via gentechnologie ei-

witten door bacteriën te laten maken. Dat heeft het
voordeel dat je precies kunt bepalen hoe het eiwit of
peptide eruit zal zien en de productie is eenvoudi-
ger en goedkoper. Nadeel is dat de basenvolgorde
van het DNA (of het RNA) dat codeert voor het eiwit,
bekend moet zijn. Een bekend voorbeeld is het al-
trakincept, een met behulp van gentechnologie ge-
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maakt deel van een cytokinereceptor (de IL-4-recep-
tor) die het IL-4 bindt en daardoor inactief maakt.

Beide technieken (leukotrieenantagonisten en bio-
logicals) zijn zeer veelbelovend en er wordt op veel
plaatsen over de hele wereld aan de productie van
dit soort middelen gewerkt. Veel producten zijn al
in de testfase, maar voor definitieve toelating als
geneesmiddel behoort een nieuw middel aan
strenge eisen te voldoen. Het zal dus nog wel even
duren voordat ze op grote schaal gebruikt kunnen
worden.
Een nadeel van de biologicals is dat het eiwitten

zijn en aanleiding kunnen zijn voor een immuno-
logische (ook allergische) reactie, zeker bij langdu-
rig gebruik.
De mogelijkheden van immuuntherapie worden

in het volgende deel van dit hoofdstuk besproken.

Tot slot

Er zijn tegenwoordig allerlei mogelijkheden om al-
lergische problemen/ziektes te behandelen, maar
uiteindelijk zal het door de complexiteit van het
verschijnsel allergie altijd aankomen op een indivi-
duele analyse en een daarop afgestemde behande-
ling in samenspraak tussen arts en patiënt.

j5.3 Immuuntherapie

In de 19de eeuw kwam het onderzoek naar infectie-
ziektes in een stroomversnelling. In een tijd dat
antibiotica nog niet bekend waren, werd de inen-
tingstherapie beschouwd als de effectiefste behan-
delmethode tegen vaak dodelijke infectieziektes,
zoals roodvonk en difterie. Het principe van de in-
entingstherapie houdt in dat een kleine hoeveelheid
levend maar verzwakt of dood infectiemateriaal
eenmalig of enkele keren wordt aangeboden aan het
menselijke afweersysteem om beveiliging ofwel im-
muniteit te ontwikkelen tegen dat infectieuze ma-
teriaal. Opmerkelijk is dat de bijwerkingen van de
inentingen, zoals serumziekte en acute overgevoe-
ligheidsreacties, hebben bijgedragen om weten-
schappers als Von Pirquet en Richet (zie resp. Inlei-
ding en par. 4.5) op het spoor te zetten van hun
onderzoeken naar en ontdekkingen over allergie.
Analoog aan de inentingstherapie voor infecties

werd aan het begin van de 20ste eeuw, vanuit de idee
dat allergie een soort infectieziekte zou zijn, gestart
met vaccinatie van hooikoortspatiënten. Sindsdien
is de allergeenvaccinatie, parallel aan de enorme
stijging van het aantal allergische patiënten in de
tweede helft van de 20ste eeuw, een belangrijke be-
handelmethode geworden tegen sommige allergi-
sche ziektes.
Hoewel allergeenvaccinatie qua opzet en prakti-

sche uitvoering nog wel lijkt op actieve infectie-im-
munisatie en ook gelijkenissen vertoont met andere
immunologische behandelmethoden, zijn er veel
aspecten die de allergiebehandeling onderscheiden.
Het ontbreken van de analogie komt beter tot zijn
recht in een aangepaste naam: allergeenspecifieke

immuuntherapie (ook wel hyposensibilisatie of de-
sensibilisatie genoemd; in de verdere tekst afgekort
tot SIT (Engels: Specific ImmunoTherapy for aller-
gy). De ontwikkelingen op het gebied van de im-
munologie hebben in de afgelopen eeuw geleid tot
meer kennis over de werkingsmechanismen van de
diverse vormen van SIT en uiteindelijk ook tot goed
uitgevoerde en gedocumenteerde klinische effect-
studies ermee.
SIT heeft als doel om mensen met een specifieke

allergie tolerant te maken voor het oorzakelijke al-
lergeen. Dit doel wordt bereikt door het afweersys-
teem van de patiënt langdurig en herhaaldelijk
bloot te stellen aan kleine, maar sterk geconcen-
treerde hoeveelheden van een allergeenextract.
Vanuit een klinische optiek wordt vooral gestreefd
naar afname van de allergieklachten en daardoor
ook naar verminderde medicijnbehoefte van de al-
lergische patiënt. Een belangrijk secundair doel is
het tegengaan van de tendens bij allergiepatiënten
tot het ontwikkelen van nieuwe allergieën.
SIT heeft een eigen plaats verworven in de inter-

nationale richtlijnen en consensusrapporten voor de
behandeling van rinitis en astma veroorzaakt door
een IgE-gemedieerde allergie voor pollen, huisstof-
mijten en dierallergenen, en ook voor de behande-
ling van een ernstige IgE-gemedieerde allergie voor
angelgif. SIT heeft in Nederland de afgelopen jaren
een grote vlucht genomen. Het aantal behandelde
patiënten in 2007 ligt rond de 33.000.
Allergiepatiënten worden primair behandeld met

symptoomonderdrukkende medicijnen, voorname-
lijk de antihistaminica. De medicijnen voor aller-
gisch astma en allergische rinitis pakken echter de
immunologische oorzaak van de aandoening niet
aan. Dat betekent dat na het stoppen met de medi-
cijnen de klachten en de verschijnselen van allergie
vrij snel terugkomen. Een andere beperking van de
behandeling met medicijnen is dat patiënten vaak
verschillende medicijnen voor langere tijd dienen te
gebruiken. Uit onderzoek blijkt dat veel patiënten
daarmee in meer of mindere mate moeite hebben.
Voor een aantal allergische ziektes kan dan SIT
worden overwogen. SIT is geen snelle behandeling.
De klinische effecten ervan zijn op zijn vroegst pas
na enkele weken meetbaar, vaak pas na een jaar. SIT
kan dus op de korte termijn geen vervanging zijn
voor de symptoombestrijding met medicijnen.
Door SIT wordt de allergische ontstekingsreactie

onderdrukt en wordt het natuurlijke beloop van de
allergische aandoening bekort. Het precieze wer-
kingsmechanisme van SIT is nog niet helemaal op-
gehelderd. De meest recente onderzoeken suggere-
ren dat SIT leidt tot een toename van T1-helpercel-
len en tot een verminderde activering van T2-hel-
percellen. Boodschapperstoffen (zoals interleukine
10; kader 4.1) uit de regulatoire TREG-cellen spelen
daarbij een sturende rol. In het kielzog van deze
immunologische ombuiging op T-celniveau ont-
staat een cascade aan veranderingen in de werking
van overige immunocompetente cellen die betrok-
ken zijn bij de allergische ontstekingsreactie.
SIT wordt uitgevoerd met allergeenextracten. Dat

zijn extracten van bekende allergeenbronnen, zoals
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pollen of huisstofmijten. De preparaten dienen vol-
gens een biologisch en immunologisch gestandaar-
diseerde methode gemaakt te worden voordat ze als
geneesmiddel geaccepteerd en door de overheid ge-
registreerd kunnen worden. Er bestaan verschil-
lende soorten allergeenextracten voor SIT. De oor-
spronkelijke waterige extracten geven een grote
kans op bijwerkingen. Om dit tegen te gaan, wor-
den tegenwoordig de meeste extracten chemisch
gezuiverd om een zogeheten depotextract te krijgen
en/of chemisch gemodificeerd om er allergoı̈den
(van allergeen afgeleide stoffen) van te maken. Beide
manieren zorgen voor een goede immunologische
werking van het allergeenextract met tegelijkertijd
een afgenomen kans op allergische bijwerkingen.

Toediening Er zijn niet alleen diverse soorten aller-
geenextracten, er zijn ook diverse manieren om het
allergeenextract toe te dienen. De twee belang-
rijkste toedieningvarianten zijn de subcutane ma-
nier – ook wel SubCutane ImmunoTherapie of SCIT
genoemd – waarbij het allergeenextract aan de ach-
terzijde van de bovenarm onder de huid wordt in-
gespoten, en de sublinguale manier – SubLinguale
ImmunoTherapie of SLIT genoemd – waarbij een
smelttablet of druppel(s) met allergeenextract onder
de tong wordt gebracht.
SCIT is de conventionele en best bestudeerde

manier van SIT. Gedurende een instelfase van wis-
selende duur wordt het allergeenextract in opklim-
mende concentratie en dosering toegediend, vaak
gevolgd door een jarenlange onderhoudsfase van
maandelijkse injecties. SCIT wordt altijd strikt vol-
gens protocol onder dokterstoezicht uitgevoerd.
SCIT is tijdsintensief, logistiek bewerkelijk en, met
het oog op het ongemak van injecties, geen elegante
methode.
SLIT lijkt dan een patiëntvriendelijker methode

te zijn. Na de eerste sublinguale toediening onder
medische supervisie kan de patiënt de verdere kuur
zelf thuis doen. Dit gebeurt overigens ook gedu-
rende minimaal drie jaar met een vaak dagelijkse
toediening. Een nadeel van SLIT is dat er geen di-
recte medische controle meer is op de nauwgezet-
heid van gebruik en toediening ervan. Een ver-
keerde of minder frequente toediening (vergeten in
te nemen) is soms de oorzaak van het uitblijven van
een gunstig SLIT-effect.

Om het effect van SIT voor de individuele patiënt te
beoordelen, kunnen aan de patiënt vooraf, tijdens
en na de kuur vragenlijsten en scoreformulieren
worden voorgelegd waarmee op een gestandaardi-
seerde manier een inventarisatie en berekening kan
plaatsvinden van de mate van verbetering. Voor het
bestuderen van de effectiviteit van SIT in het alge-
meen zijn echter interventiestudies met patiënten
nodig. Interventiestudies of klinische experimenten
zijn testbehandelingen bij patiënten, waarbij de
uitvoering geheel onder de controle van de onder-
zoeker staat. Bij zo’n behandeling wordt altijd (in-
dien mogelijk) een vergelijking gemaakt tussen de
werking van het echte middel en de werking van
een zeker niet-werkzame stof, de placebo. Patiënt

noch arts weten of ze het echte middel of de placebo
krijgen dan wel geven: dit wordt dubbelblind ge-
noemd. Om betrouwbaar te zijn moet de testgroep
groot genoeg zijn. Voor de beoordeling van de re-
sultaten bestaan vaste criteria die zijn opgesteld
door de medisch statisticus Paul Shekelle. Voor een
goede evaluatie is een statistische analyse gebruike-
lijk (par. 5.3.1).
Tot nu toe is de effectiviteit van SIT vooral aan-

getoond in studies met pollen, huisstofmijten, kat-
tenhuidschilfers en angelgif. Ook is de effectiviteit
van SCIT beter onderzocht en aangetoond dan die
van SLIT.
SIT duurt gemiddeld vier jaar. Naast het meten

van een direct effect tijdens de kuur gaat het ook om
de langetermijneffecten na het stoppen met de
kuur. Diverse vervolgstudies laten bij een groot
aantal patiënten nog drie tot vier jaar na het stop-
pen een blijvende klachtenafname zien. Er zijn zelfs
studies die laten zien dat de effectiviteit van SIT tien
tot twintig jaar aanhoudt, of zelfs nog langer. Niet
alle allergiepatiënten komen echter in aanmerking
voor behandeling met SIT. Naast de algemene
voorwaarden waaraan elke SIT moet voldoen, zijn er
duidelijke indicaties maar ook contra-indicaties
voor individuele patiënten om ermee te beginnen.
Al die afspraken zijn vastgelegd in richtlijnen die
streng dienen te worden gevolgd door ieder die
werkt met SIT.
SIT heeft slechts een beperkt aantal bijwerkin-

gen, maar degene die er zijn kunnen ernstig zijn.
Kleine plaatselijke reacties, zoals een irritatieplek
rond de injectieplaats bij SCIT of jeuk en milde
zwelling van de tong en de mondbodem bij SLIT,
komen veel voor. Ze zijn niet ernstig, goed behan-
delbaar en vaak van voorbijgaande aard. Vaak zijn
deze bijwerkingen te voorkomen door aanpassingen
van de allergeendosis en/of de toedieningfrequentie.
Bij heftiger plaatselijke reacties is dit niet vol-
doende en is medicatie altijd nodig.
Algemene reacties (anafylaxie; par. 4.5) na toedie-

ning van een allergeenextract vormen het ernstigste
risico van SIT. Bij snelle herkenning van een begin-
nende algemene reactie en snel medisch ingrijpen
zijn ze goed te behandelen. In de thuissituatie bij
SLIT is dit moeilijker dan onder de gecontroleerde
omstandigheden in de medische praktijk bij SCIT.
Dit is een belangrijk nadeel van SLIT. Algemene
reacties komen gelukkig slechts zelden voor. Ze zijn
vaker beschreven bij SCIT dan bij SLIT. Bij analyse
van dergelijke reacties blijkt dat menselijk falen een
van de meest voorkomende oorzaken is van alge-
mene reacties bij SIT. Het betreft dan meestal een
verkeerde beoordeling van de gezondheid van de
patiënt, bijvoorbeeld bij instabiel allergisch astma,
of het niet nauwkeurig handhaven van de uitvoe-
ringsprotocollen, bijvoorbeeld door toediening van
een verkeerde dosering.
SIT en vooral de SCIT vormt een effectieve en

veilige behandeling voor veel mensen met een IgE-
gemedieerde allergie. SIT heeft in het totale behan-
delbeleid van allergische ziektes een duidelijke
meerwaarde ten opzichte van allergeenvermij-
dingsstrategieën en medicijngebruik. De behande-
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ling heeft in veel gevallen een blijvende effectiviteit
die mogelijk tientallen jaren na het stoppen met de
kuur nog kan aanhouden.

Kader 5.6 Statistiek bij medisch
onderzoek

Statistiek is een onderdeel van de wiskunde. Het
is de leer van de numerieke (getalsmatige)
bewerking voor analyse van kwantitatieve, expe-
rimentele, gegevens. Daarbij gaat het niet alleen
om het groeperen, bewerken en presenteren van
de gegevens, maar ook om het objectief vast-
stellen van mogelijke verbanden en het toetsen
van de gegevens aan een theorie (verondersteld
verband). Statistiek zegt dus nooit iets over
inhoud of oorzaak, alleen over getalsmatige ver-
houdingen en verbanden. In die zin geeft statis-
tiek nooit uitsluitsel over de causale (oorzakelijke)
aspecten van het verband. Statistiek geeft geen
100% zekerheid, maar de waarschijnlijkheid dat
een bepaald verband al dan niet bestaat.
Alom bekend is het gezegde: ‘Er zijn leugens,

grote leugens en statistieken.’ Leuk, maar niet
waar; statistieken kunnen niet liegen, ze worden
fout gebruikt dan wel fout geı̈nterpreteerd. Om
statistische methodes zinvol toe te passen,
manipulaties en al dan niet bewuste subjectieve
vooronderstellingen uit te sluiten, worden bij
(medisch-)wetenschappelijke onderzoeken en
analyses strikte protocollen gehanteerd die de
objectiviteit van de uitkomsten garanderen.

Een bekend voorbeeld van gemaakte fouten zijn
de enquêtes die in 1948 in de V.S. werden
gehouden bij de presidentsverkiezing. De enquê-
tes bij grote groepen willekeurig gekozen mensen
naar de kiezersvoorkeur voorspelde een overwel-
digende overwinning voor Thomas E. Dewy, maar
de nieuwe president werd Harry S. Truman. Wat
er fout was gegaan is later opgehelderd: er was
gewerkt met telefonische enquêtes in een tijd
waarin alleen de meer welgestelden zich een
telefoon konden permitteren. De grootste aan-
hang van Truman zat echter bij de minder wel-
gestelden en die stemden massaal op hun favo-
riet. In dit geval was er niets aan te merken op de
statistische methodes, wel op de methode van
enquêteren.
De grootste vijand bij het interpreteren van

correct uitgevoerde statistieken is wellicht ‘con-
founding’ (Engels: confound = verwarren). Een
confounder is een verstorende of verwarrende
factor waardoor een verkeerd resultaat gevonden
wordt. Een sprekend voorbeeld zou de massale
introductie van blikvoedsel in 1861 in de V.S.
kunnen zijn. Vlak daarna bleek er een grote
sterfte onder de gebruikers, jonge mannen, op te
treden. Het blikvoedsel had hier wel wat mee te
maken, maar was niet de oorzaak: dat was de
burgeroorlog die in 1861 begon en waarbij de
soldaten veel blikvoedsel meekregen.

Gelukkig zal niemand dit soort duidelijke gevallen
ontgaan, maar hoe weet je dat in andere geval-
len?

Criteria voor statistiek bij wetenschappelijk onder-
zoek
Belangrijke criteria bij medisch-statistisch onder-
zoek zijn de volgende.
. De onderzochte groep moet groot genoeg zijn:
hoe groter de groep, des te betrouwbaarder is
het resultaat.

. De te vergelijken groepen (bijv. patiënt vs. niet-
patiënt) moeten goed te onderscheiden zijn.
Binnen de groep mogen er geen – bij patiën-
ten is dit soms moeilijk – al te grote verschillen
zijn.

. De groep behoort aselectief gekozen te wor-
den. Bij selectie kunnen zelfs onbewuste
voorkeuren een rol spelen! Bij voldoende
grootte is de groep representatief voor de
gehele (patiënten)populatie.

. Testen worden dubbelblind uit gevoerd: noch
arts noch patiënt weet of hij het echte middel
of een nepmiddel (placebo) krijgt. Soms is een
dubbelblinde test niet mogelijk (bijv. bij licha-
melijk letsel). In dat geval is extreme zorg bij
uitvoering en evaluatie vereist.

. Het onderzoek wordt wanneer het mensen
(patiënten) betreft in een identieke setting en
omgeving uitgevoerd om omgevingsinvloeden
zoveel mogelijk uit te sluiten.

j5.4 Complementaire en alternatieve
therapieën

De complementaire en alternatieve therapieën om-
vatten een breed spectrum van geneeskundige be-
handelingswijzen die buiten het terrein van de
westerse of reguliere, dat wil zeggen de officiële of
universitair onderwezen, geneeskunde vallen.
Er zijn wel meer dan vierhonderd van deze niet-

reguliere geneeswijzen bekend, zoals de traditione-
le Chinese geneeskunde (met kruiden en acupunc-
tuur), de Ayurveda of Indiase geneeskunde, manue-
le therapie, homeopathie, yoga, hypnose enzovoort
(Van Dijk, 2003).
Een behandeling wordt complementair (aanvul-

lend) genoemd als deze wordt toegepast in aanvul-
ling op de reguliere therapie, en alternatief indien
deze wordt toegepast in plaats van de reguliere
therapie. Bekende toepassingen van de niet-regu-
liere geneeskunde zijn de gebedsgeneeswijze bij
prinses Christina (de Greet Hofmans-affaire die in
de jaren 50 van de vorige eeuw bijna tot een ko-
ningshuiscrisis leidde) en meer recent de toegepaste
therapie bij de overleden actrice Sylvia Millecam,
die uitmondde in een strafzaak.
Recent onderzoek (2007) in de V.S. liet zien dat in

de leeftijdsgroep ouder dan 18 jaar zo’n 38% van de
bevolking van een of andere vorm van Complemen-
taire of Alternatieve Therapie (CAT) gebruikmaakte.
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Onder de 17 jaar bedroeg dit percentage ongeveer
12%. In Nederland maakt ongeveer 16% (gegevens
CBS, 1992) van de bevolking gebruik van het alter-
natieve circuit en is er sprake van een stijgende
tendens. De meest gevraagde geneeswijzen betrof-
fen homeopathie, acupunctuur, paranormale ge-
neeswijzen en natuurgeneeskunde.
Uit een onderzoek uit 2006 van de kinderarts

Arine Vlieger bleek dat bij ouders die in 2003-2004
met hun kind twee poliklinieken Kindergenees-
kunde in respectievelijk Nieuwegein en Utrecht be-
zochten, zo’n 30% van de patiëntjes in het vooraf-
gaande jaar gebruik had gemaakt van alternatieve
geneeswijzen en 18% een alternatief werkend thera-
peut had bezocht. De meest toegepaste geneeswij-
zen betroffen homeopathie, kruidengeneeskunde,
voedingssupplementen en manuele therapie. In
Nederland bedroeg in 2003 het aantal beroepsver-
enigingen van alternatieve geneeswijzen 129. Het
lijkt er op dat CAT geregeld wordt toegepast en dat
het gebruik ervan de laatste jaren toeneemt, on-
danks alle – terechte – kritiek uit wetenschappelijke
hoek. Het probleem bij de niet-reguliere geneeswij-
zen is dat er geen tot weinig effect van deze thera-
pieën wordt gezien na toetsing met de gangbare
wetenschappelijke methoden uit de reguliere ge-
neeskunde. Ook is het lang niet altijd waar dat het
idee van ‘baat het niet, dan schaadt het niet’ opgaat
voor de alternatieve therapieën. Soms kan deze the-
rapie wel degelijk schade veroorzaken door een di-
recte giftige werking, onder andere door bijvoegin-
gen van zware metalen, als gevolg van normale bij-
werkingen (het oproepen van allergische reacties),
door interactie met een reguliere therapie of door
uitstel van een reguliere therapie (in het geval van
Sylvia Millecam).
In 2009 heeft de Belgische Koninklijke Academie

voor Geneeskunde ten aanzien van de homeopathi-
sche geneeswijze nog geconcludeerd dat deze niet
meer effect heeft dan een therapie met een nepge-
neesmiddel/placebo, een geneesmiddel zonder
werkzaam bestanddeel. Overigens kan dit placebo-
effect soms aanzienlijk zijn, tot wel 30% of hoger, en
komt dit ook voor in de reguliere geneeskunde. Bij
goed onderzoek wordt dit effect echter in kaart ge-
bracht. Placebo’s hebben dus een aantoonbaar ef-
fect: het effect is het resultaat van de verwachtingen
en ervaringen van de patiënt. Vergelijk het moeder-
lijk kusje op een pijnlijke kinderknie: het kind
denkt dat het werkt en dus helpt het. Het effect
hoeft overigens niet alleen psychisch, maar kan ook
fysiologisch van aard zijn. Recent hersenonderzoek
heeft laten zien dat een (pijnstillend) placebo niet
alleen werkt doordat de patiënt erin gelooft, maar
ook doordat de patiënt lichaamseigen pijnstillers
(de endorfinen) aanmaakt en dat daarnaast signalen
naar de pijngebieden in de hersenen afnemen,
waardoor het pijngevoel vermindert.
Het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid

Welzijn en Sport (VWS) heeft getracht ook in Ne-
derland een onderzoek op te starten naar het effect
van onder andere homeopathie en acupunctuur,
maar heeft dit onderzoek in 2009 moeten opgeven,
omdat er met de betreffende therapeuten geen

goede proefopzet gemaakt kon worden. Kortom, er
is tot nu toe weinig of geen bewijs voor het effect
van alternatieve geneeswijzen, ondanks de talrijke,
vaak gebrekkig opgezette, studies en publicaties.
Uit het toch wel betrekkelijk veel toepassen van

alternatieve therapieën blijkt dat wetenschappelijk
bewijs kennelijk niet het enige is wat telt voor ie-
mand met een ziekte/aandoening.

Kader 5.7 Adviezen bij alternatieve
therapie

Wil je toch een alternatieve therapie gebruikma-
ken, dan zou het advies kunnen zijn:
. zoek uit of er bewijs is voor de veiligheid van de
therapie;

. houd het verloop van de aandoening tijdens de
therapie goed in de gaten om verergering te
voorkomen;

. let erop dat de therapie niet extreem kostbaar
is;

. last but not least: licht de reguliere behande-
laar, meestal de huisarts, in.

In de V.S. heeft het National Center for Comple-
mentory and Alternative Medicine (NCCAM) in 1999
zijn definitieve vorm gekregen. Dit instituut doet
wetenschappelijk onderzoek, onder andere bij al-
lergische aandoeningen, naar het effect van CAT en
bevordert de integratie van eventueel bewezen al-
ternatieve therapieën in de traditionele, westerse
geneeskunde. Het instituut heeft al veel onderzoek
gegenereerd, onder andere op het gebied van aller-
gie en immunologie. Het databestand van het
NCCAM is toegankelijk via de website http://nccam.
nih.gov.
Van alternatieve geneeswijzen wordt vooral ge-

bruikgemaakt bij chronische aandoeningen; bij al-
lergische ziektebeelden zijn dat vooral hooikoorts
en allergisch astma. Als alternatieve geneeswijzen
die bij deze aandoeningen zouden kunnen helpen,
kunnen worden genoemd: acupunctuur, bio-elek-
trische therapieën (bijv. bio-resonantietherapie), ki-
nesiologie (bewegingsleer), homeopathie, natuur-
geneeskunde, vormen van oosterse geneeskunde,
alternatieve psychotherapievormen, voedingsthera-
pieën met visolie en vitaminepreparaten, de neuro-
emotionele integratietherapie en de kruidenge-
neeskunde. De kruidengeneeskunde vindt van
oudsher ook toepassing in de reguliere genees-
kunde, heden ten dage vooral nog in landen als
Duitsland, Frankrijk en de Oost-Europese landen.
In Nederland hebben gezuiverde producten uit
kruiden of synthetische stoffen het gebruik van
kruiden in de reguliere geneeskunde vrijwel geheel
verdrongen.
Een goed recent overzicht van een eventueel ef-

fect en mogelijke werkingsmechanismen van CAT
bij allergische aandoeningen is te vinden in het ar-
tikel van Mainardi en collegae uit 2009. De auteurs
concluderen dat er hier en daar wel enig effect ge-
vonden wordt, maar dat verder onderzoek nodig is
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en dat sommige alternatieve therapieën comple-
mentair kunnen zijn, dus niet alternatief, bij de
symptoombehandeling van allergische en immuno-
logische ziektes. Eenzelfde strekking heeft het arti-
kel van Xiu-Min Li, eveneens uit 2009, betreffende
de traditionele Chinese geneeskunde.
Twee Nederlandstalige websites kunnen behulp-

zaam zijn bij het vergaren van informatie over al-
ternatieve geneeswijzen: www.skepsis.nl en www.
stelling.nl/simpos/kwakzalv.htm. Beide sites doen
dat vanuit een misschien enigszins gekleurd stand-
punt.

Uitoefening van alternatieve geneeswijzen

In Nederland was tot het einde van de 20ste eeuw de
uitoefening van alternatieve geneeswijzen door
niet-artsen strafbaar. Met de inwerkingtreding van
de Wet beroepsuitoefening in de individuele ge-
zondheidszorg (wet BIG) in 1997 is het iedereen vrij

om geneeskundige handelingen te verrichten, be-
halve op vijf uitsluitend aan artsen en verpleeg-
kundigen voorbehouden werkterreinen. Alleen
wanneer de beoefenaren van alternatieve genees-
wijzen schade aan de gezondheid toebrengen, kun-
nen zij worden geconfronteerd met een stafbepa-
ling. In België is het stellen van een diagnose en
therapeutisch handelen uitsluitend voorbehouden
aan artsen. De Nederlandse overheid streeft op ver-
schillende manieren ook binnen de alternatieve ge-
neeswijzen naar een adequaat kwaliteitsbeleid. Op-
merkelijk is wel dat het Nederlandse ministerie van
VWS de subsidie aan de Consumentenbond om het
kwaliteitsbeleid van zo’n vijftig alternatieve be-
roepsgroepen te toetsen, heeft stopgezet met als re-
den dat de subsidie opgevat kan worden als legiti-
mering van alternatieve geneeswijzen. Voor zover
bekend vergoeden zorgverzekeraars vaak een deel
van de kosten van alternatieve geneeswijzen, zeker
indien de patiënt aanvullend is verzekerd.
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j6 Allergie bij kinderen

Yolanda Meijer (§ 6.1), Suzanne Pasmans (§ 6.1), Maarten Hoekstra (§ 6.1) en Marianne
Brouwer (§ 6.2)

j6.1 Allergie bij het jonge kind

Allergische ziektes komen bij jonge kinderen veel
voor. Het gaat dan om voedselallergie, eczeem en
luchtwegklachten als astma en hooikoorts. Het
vóórkomen van deze ziektes lijkt de laatste tijd te
zijn toegenomen (zie Inleiding, sociaaleconomische
gevolgen). In hoeverre dat ook bij het jonge kind zo
is, is nog de vraag.

j6.1.1 Voedselallergie bij kinderen

Al vanaf de geboorte kunnen reacties op borstvoe-
ding of flesvoeding voorkomen. Aan het optreden
van deze klachten kunnen zowel intoleranties als
allergieën ten grondslag liggen. Bij een voedselal-
lergiereageert het immuunsysteem op het voe-
dingsmiddel. Bij een voedselintolerantie gaat het
niet om een immunologische reactie, maar om een
gevarieerde groep aandoeningen, zoals een lactose-
intolerantie. Door een tekort aan het enzym lactase
verdraagt een kind geen koemelk, doordat de lac-
tose (melksuiker) uit de koemelk niet afgebroken
kan worden en buikklachten veroorzaakt.

Vermeende voedselallergie

Geschat wordt dat tussen de 2 en 6% van de kinde-
ren last heeft van een voedselallergie. Het percen-
tage ouders dat ervan overtuigd is dat hun kind een
voedselallergie heeft, ligt beduidend hoger: tussen
de 12 en 25%; allerlei klachten worden namelijk
toegeschreven aan de voeding zelf. Dit komt voor
een deel doordat er geen symptomen zijn die speci-
fiek zijn voor een voedselallergie. Dat dit een pro-
bleem geeft laat zich raden: onterecht voorgeschre-
ven eliminatiediëten kunnen leiden tot medicalise-
ring van klachten, deficiënte voeding en problemen
met de groei. Er zijn zelfs gevallen beschreven
waarbij na een lange periode met een eliminatiedi-
eet de klachten bij hernieuwde blootstelling aan het
vermeden voedsel verergerden.

Waaraan herken je een voedselallergie bij kinderen?

Naast reacties van de huid, het maag-darmkanaal of
luchtwegen, kunnen ook ernstige reacties als ana-
fylaxie optreden. Tabel 6.1 geeft een overzicht van
symptomen (zie ook par. 3.2.4).
Het verband tussen eczeem en voedselallergie is

omstreden. Beide ziektebeelden komen, in het bij-
zonder bij het jonge kind, naast elkaar voor. 30 tot
45% van de kinderen met constitutioneel eczeem

j6:1

Figuur 6.1
Kind met eczeem in het
gezicht. Bij eczeem is direct
zichtbaar dat er een pro-
bleem is met een mogelijk
allergische oorsprong. Bij
andere aandoeningen is in
het begin vaak helemaal niet
duidelijk wat er aan de hand
is.

voedselovergevoeligheid

voedselallergie
immunologisch mechanisme

niet-allergisch:
voedselintolerantie

bijv. overgevoeligheid voor lactose

lgE-gemedieerd niet-lgE-gemedieerd
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Figuur 6.2
Voedselovergevoeligheid.



heeft ook een voedselallergie, maar dit betekent nog
niet dat de voeding de oorzaak is. Verergering van
het eczeem als enige uiting van een voedselallergie
is zeldzaam: in de naar een academisch ziekenhuis
doorverwezen groep is dat bij ongeveer 10% het ge-
val. Het gaat dan meestal om een eczeem dat niet
goed reageert op behandeling. Bij kinderen met een
mild tot matig eczeem, zoals dat meestal gezien
wordt op het consultatiebureau, is voedselallergie
zelden de oorzaak. Geı̈soleerde gedragsproblemen
(par. 4.4.2), zoals ADHD, worden niet veroorzaakt
door een voedselallergie.

Oorzaken van een voedselallergie bij kinderen

De belangrijkste risicofactor voor het ontwikkelen
van een voedselallergie is het vóórkomen van aller-
gische ziektes in de familie. De klachten worden
veroorzaakt door een beperkt aantal voedingsmid-
delen: koemelk, kippenei, pinda’s, noten, soja, vis,
schaal- en schelpdieren en fruit. Bij zuigelingen zal
het meestal gaan om een koemelk- of een kippen-
eiallergie. Indien de zuigeling borstvoeding krijgt,
zijn de allergenen afkomstig uit het voedsel van de
moeder.
Een voedselallergie bij oudere kinderen lijkt veel

op die bij volwassenen. De grootste groep krijgt het
‘orale allergie syndroom’ (OAS): jeuk van lippen en
mond, soms doortrekkend naar de oren en wisse-
lend gepaard gaand met zwelling van lippen en/of
de mondholte: angioedeem. Bij een berkenpollen-
allergie kan dit gebeuren na het eten van fruit en
noten als onderdeel van het para-berksyndroom.

Kader 6.1 Belangrijke voedselaller-
genen op de kinderleeftijd

. koemelk

. kippenei

. pinda

. noten

. tarwe

. soja

. vis

. schaal-/schelpdieren

. fruit

Diagnose

Voorgeschiedenis en omstandigheden Het onderzoek
naar een mogelijke voedselallergie bij een kind be-
gint met een goed onderzoek naar de voorgeschie-
denis en omstandigheden: de anamnese. Aan de
ouders worden vragen gesteld als:
. Welke klachten heeft het kind?
. Om welk(e) voedingsmiddel(len) gaat het?
. Treden de klachten altijd op na het eten van be-
paalde voedingsmiddelen?

. Hoeveel tijd zit er tussen het optreden van de
symptomen en het eten van een voedingsmiddel?

Ook de samenstelling en bereiding van de voeding
kunnen invloed hebben op de klachten. Een voe-
dingsanamnese door een diëtiste kan toegevoegde
waarde hebben, zeker bij een uitgebreid dieet of bij
onduidelijke klachten.

Allergologisch onderzoek Het allergologisch onder-
zoek beperkt zich tot bloedonderzoek en huidtesten
(zie fig. 5.2 en fig. 7.9). Indien een van beide testen
positief is, wordt gesproken van ‘sensibilisatie’ en is
de patiënt per definitie ‘atopisch’). Dit betekent nog
niet dat de patiënt last heeft van het allergeen: on-
derzoek toont aan dat bij 6 tot 8% van de gezonde
kinderen specifiek IgE in het bloed aan te tonen is.
Voor het aantonen van een echte voedselallergie en
het achterhalen van het allergeen is een eliminatie-
provocatietest noodzakelijk, liefst dubbelblind.

De eliminatie-provocatietest Een eliminatie-provo-
catietest begint met een eliminatiefase: een periode
van minimaal twee weken waarin het verdachte
voedingsmiddel uit de voeding wordt weggelaten.

Tabel 6.1 Symptomen die kunnen wijzen
op een voedselallergie bij
kinderen.

Plaats van

aandoening

Symptomen

Algemeen kolieken, ontroostbaar huilen, onrust

Huid en

slijmvliezen

erytheem, urticaria, angioedeem,

eczeem*, oraal allergiesyndroom

(OAS)

Maag-

darmkanaal

braken, diarree, bloed bij ontlasting,

groeivertraging, voedselweigering

Lucht-

wegen

rinitis, conjunctivitis, larynxoedeem,

astma

Hart en

bloedvaten

bloeddrukdaling, shock

* Zeldzaam, eventueel bij jonge kinderen.

j6:3

Figuur 6.3
Baby met schilferende huid-
afwijking.
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Bij een vermoeden van koemelkallergie bij borst-
voeding mijdt de moeder koemelk en soja in haar
dieet, eventueel in overleg met een diëtiste. Als de
klachten bij eliminatie van het voedingsmiddel niet
verdwijnen, is een voedselallergie uitgesloten en
moet naar een andere oorzaak worden gezocht.
Als de klachten wel verdwijnen, volgt een voed-

selprovocatie: de weggelaten voedingsmiddelen
worden weer gebruikt. Komen de symptomen te-
rug, dan is de diagnose voedselallergie waarschijn-
lijk. Dit wordt een open voedselprovocatie ge-
noemd. Een voedselprovocatie kan het best dubbel-
blind worden uitgevoerd. Hierbij wordt het ver-
dachte voedingsmiddel in een verhulde vorm
aangeboden; daarvoor of daarna wordt hetzelfde
gedaan zonder het verdachte voedingsmiddel. Bij
een dubbelblinde test is van tevoren niet bekend of
het eten al dan niet het verdachte voedingsmiddel
bevat. Dit kost tijd, is duur en het is niet altijd even
gemakkelijk.
Open voedselprovocaties zijn eenvoudiger en zeer

geschikt om een voedselallergie uit te sluiten. Er is
echter een grote kans op vals-positieve resultaten:
zowel de arts als de patiënt, of in dit geval ook de
ouder, weet welk product er in welke hoeveelheid
gegeven wordt. Daardoor is de kans op een onte-
rechte (valse) herkenning van de symptomen groot,
vooral bij wisselende klachten. Van de positieve re-
sultaten bij open provocatietesten bleek 30 tot 70%
bij een dubbelblinde test vals-positief te zijn.
Na een negatieve voedselprovocatie kan de voe-

ding weer genormaliseerd worden. Het is aan te
bevelen dit, al dan niet in overleg met een diëtiste,
volgens een herintroductieschema te doen dat één of
twee weken duurt.

Behandeling

De behandeling van een voedselallergie bestaat
voornamelijk uit het elimineren van het voedings-
middel uit de voeding. Afhankelijk van het voe-
dingsmiddel is vervanging dan wel toevoeging van
mineralen of vitamines noodzakelijk om een defi-
ciënte voeding te voorkomen.

Zuigelingen Bij borstgevoede baby’s past de moeder
haar dieet aan. In de praktijk zal het bij een koe-
melkallergie betekenen dat zij zelf geen zuivelpro-
ducten meer zal eten. In overleg met een diëtiste
kan zij kiezen voor een voeding op sojabasis en/of
extra calcium en vitamine B2 nemen. Bij een flesge-
voede zuigeling zal gekozen worden voor een voe-
ding op basis van een eiwithydrolysaat. In een der-
gelijke voeding zijn de eiwitten gedeeltelijk afge-
broken, waardoor de kans op een allergische reactie
kleiner wordt. De mate van hydrolysering varieert
per voeding; bij een koemelkallergie komen alleen
sterk gehydrolyseerde producten in aanmerking.
Hiervan zijn er verscheidene op de markt. Voeding
op basis van een aminozuurmengsel, dat wil zeggen
geheel afgebroken eiwitten, is zelden noodzakelijk.
De introductie van bijvoeding verloopt meestal
probleemloos en kan volgens de adviezen van het
consultatiebureau gegeven worden.

Oudere kinderen De voedingsmiddelen die klachten
geven worden uit het dieet geweerd. Bij ernstige
klachten dient een strikt dieet gevolgd te worden:
totale eliminatie uit het voedsel van ook maar spo-
ren van het allergeen. Dit is gemakkelijker gezegd
dan gedaan; hulp van een diëtiste kan uitkomst
bieden.
In de praktijk worden regelmatig ongewenste re-

acties gezien. Ouders en/of kind dienen dan ook
noodmedicatie bij zich te dragen om een dergelijke
reactie te kunnen behandelen. Bij milde reacties is
het voorschrijven van een antihistaminicum vol-
doende. Bij ernstige reacties, wanneer er benauwd-
heid of ‘wegvallen’ optreedt na blootstelling aan een
voedingsmiddel, wordt een zogeheten Epipen1

voorgeschreven (fig. 6.4). Dit is een auto-injector
waarmee, in geval van nood, een ouder of begeleider
het hormoon adrenaline (een remmer van de aller-
gische reactie) in de bovenbeenspier zal toedienen.
Vaak bestaat er – onnodig – angst, is er onvol-

doende kennis en bestaan er vooroordelen bij
ouders en begeleiders. Voorlichting, schriftelijke
informatie, een individueel behandelingsplan en
adviezen over communicatie naar derden kunnen
helpen. Als ondersteuning kan het Nederlands
Anafylaxis Netwerk hulp bieden: www.anafylaxis.
nl.

Leven met een voedselallergie

Voor jonge kinderen met een voedselallergie zijn de
vooruitzichten relatief gunstig. Kinderen met een
koemelkallergie hebben een kans van 85% om op de
leeftijd van 3 jaar over hun klachten heen te zijn.
Voor niet-IgE-gemedieerde voedselallergie lijkt de
prognose nog gunstiger te zijn. Voor kippenei ligt
dat percentage rond de 60%, voor kinderen met een
pinda-allergie zijn percentages van 20% beschreven.
Bij een aantoonbare reactie op vis of noten zijn de
vooruitzichten veel ongunstiger. Bij het grootste
deel van die patiënten blijven de klachten bestaan,
ook als ze volwassen zijn.

j6.1.2 Eczeem bij kinderen

Constitutioneel eczeem (CE) is een jeukende aan-
doening die blijft terugkomen. Synoniemen voor
CE zijn atopisch eczeem en atopische dermatitis.
Het komt bij 5-15% van de kinderen en 1-3% van de
volwassenen voor en behoort tot de top-3 huid-

j6:4

Figuur 6.4
De adrenalinepen is bij de
apotheek alleen op recept
verkrijgbaar onder de naam
Epipen1 en Anapen1. Er zijn
pennen met 0,30 mg adre-
naline voor volwassenen en
0,15 mg voor kinderen (zie
tabel 4.2).
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afwijkingen die huisarts en kinderarts te zien krij-
gen. Eenderde van de zuigelingen met CE ontwik-
kelt op latere leeftijd astma.

Klachten en diagnose

De ziekte CE wordt geconstateerd op basis van li-
chamelijk onderzoek en van wat kind en ouders
vertellen. Er is altijd sprake van jeuk, telkens te-
rugkerende klachten en aanleg voor atopie bij het
kind of het gezin. Bij minimaal 20% van de patiën-
ten met CE is geen specifiek IgE aantoonbaar. Dit
betekent dat de aanwezigheid van verhoogd speci-
fiek IgE niet noodzakelijk is voor CE. Voor het
vaststellen van de huidziekte CE is geen extra
(bloed)onderzoek noodzakelijk: de kinderen hebben
al vanaf de geboorte een (te) droge huid. Opvallend
is dat deze droge huid het hele leven blijft, onaf-
hankelijk van de aanwezigheid van eczeem. Afhan-
kelijk van de leeftijd wordt op bepaalde plekken van
de huid eczeem gezien; eerst met blaasjes, later vaak
bestaande uit rode schilferende plakken.

Oorzaken van constitutioneel eczeem

Kinderen met CE hebben, in meer of mindere mate,
een ‘gegeneraliseerde droge huid’: de huid voelt
droog, weinig vet aan en de weerstand van de huid
tegen binnendringende stoffen is verminderd. De
aanleg hiervoor is (mede) erfelijk bepaald en wordt
gezien als een risicofactor voor het krijgen van ec-
zeem.
Het immuunsysteem speelt een hoofdrol bij ont-

stekingen in de huid, waarbij ook weer de erfelijke
aanleg de activiteit (mede) bepaalt. Het krijgen van
klachten lijkt dan ook het resultaat te zijn van een
samenspel tussen erfelijkheid en omgevingsfacto-
ren.
Omgevingsfactoren waardoor het eczeem kan

verergeren zijn irriterende stoffen, te droge lucht,
mechanische irritatie door bijvoorbeeld wol, infec-
ties door bacteriën zoals bij een krentenbaard, of
door virussen zoals bij koortslippen en wratten.
Ook onvoldoende behandeling en psychosociale
factoren, zoals stress en infecties bij de moeder,
kunnen een rol spelen.

Behandeling

Langdurige jeuk kan chronische stress en onrust
veroorzaken die, als het maar lang genoeg duurt,
soms niet meer omkeerbaar is, ook niet als het ec-
zeem rustig wordt. Verder zijn er steeds meer aan-
wijzingen dat een chronische ontsteking van grote
huidoppervlakken ongunstig is voor de lichamelij-
ke ontwikkeling van het kind. Het eczeem met de
jeuk kan op korte en lange termijn ook van invloed
zijn op de geestelijke ontwikkeling van het kind.
Het is daarom van groot belang CE bij kinderen snel
te herkennen en goed te behandelen.
Een goede voorlichting speelt een cruciale rol: de

patiëntenvereniging ‘Vereniging voor Mensen met
Constitutioneel Eczeem (VMCE)’ geeft informatie
op www.vmce.nl. Het doel is daarbij het eczeem

optimaal te laten behandelen, liefst helemaal te la-
ten verdwijnen, alsmede om het kind en de ouders
zoveel mogelijk zelfredzaam te maken.
De behandeling richt zich allereerst op een goede

verzorging van de huid door deze vet te houden,
uitdroging te voorkomen en irritatie door stoffen
van buiten te voorkomen. Daarnaast wordt de ont-
steking (het eczeem) behandeld met ontstekings-
remmende zalven, meestal met corticosteroı̈den.
Zolang corticosteroı̈den volgens voorschrift ge-
bruikt worden, zijn ze niet alleen effectief en be-
trouwbaar, maar ook zeer veilig.

Leven met CE

De droge huid bij CE blijft het gehele leven, het
eczeem zelf heeft gelukkig een veel gunstiger prog-
nose. Bijna de helft van de kinderen met CE wordt
vóór de leeftijd van 7 jaar klachtenvrij, bij de pu-
berteit is dat ongeveer 75%, maar bij 15-20% blijft
het eczeem. Van de patiënten die klachtenvrij wor-
den, krijgt ongeveer eenderde later opnieuw klach-
ten; van degenen met een blijvend CE is 20-40%
gedurende kortere of langere tijd eczeemvrij.
CE heeft niet alleen gevolgen voor de levenskwa-

liteit van het kind, maar ook op het functioneren
van het gezin en hoe ernstiger het eczeem, des te
groter de problemen. Daarom is naast de behande-
ling van het eczeem een goede begeleiding van kind
en ouders essentieel. Artsen, consultatiebureaus of
centra voor moeder en kind en de VMCE kunnen
hierbij helpen.

j6.1.3 Astma bij kinderen

Bij kinderen met CE ontstaat op latere leeftijd vaak
astma. De aandoening kan echter ook al bij jonge
kinderen voorkomen.

Klachten en diagnose

Astma kan zich uiten door bij herhaling optredende
periodes (uren, dagen of zelfs weken) van hoesten,
‘vol zitten’, een piepende, belemmerde uitademing
(ook wel ‘wheezing’ genoemd), kortademigheid
(snel ademen) en tekenen van benauwdheid. Het is
echter niet noodzakelijk dat al deze klachten aan-
wezig zijn. De diagnose ‘astma’ wordt gesteld bij
het optreden van één of meer van deze klachten in
combinatie met:
. een piepende uitademing bij het lichamelijk on-
derzoek tijdens een periode van klachten;

. het vóórkomen van allergie en astma bij de eer-
stegraadsfamilieleden;

. kenmerkende longfunctieafwijkingen, al of niet
in combinatie met een gunstige reactie op het
toedienen van een luchtwegverwijder.

Daarmee wordt de diagnose ‘astma’ gesteld zonder
rekening te houden met andere mogelijke diagnoses
voor het ziektebeeld, zoals luchtweginfecties of een
te slap aangelegde luchtpijp in combinatie met een
luchtweginfectie. De definitieve diagnose astma is
pas met enige zekerheid te stellen vanaf de leeftijd
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van 5 tot 6 jaar, omdat er dan longfunctieonderzoek
kan plaatsvinden. Wel is duidelijk dat wanneer het
bij peuters of kleuters alleen om klachten van hoes-
ten en ‘vol zitten’ gaat, er slechts zelden sprake is
van astma.

Hoe ontstaat astma?

Ook bij astma spelen zowel erfelijke aanleg als om-
gevingsfactoren een rol. Blootstelling aan allerge-
nen van huisstofmijten, huisdieren en boom- of
graspollen kan leiden tot verergering van het ziek-
tebeeld. Van een allergie is pas sprake als uit een
bloedonderzoek of huidtest blijkt dat de patiënt
positief reageert op bepaalde allergenen en bij ge-
controleerde blootstelling aan die allergenen (pro-
vocatietest) astma-achtige klachten krijgt. Niet-al-
lergische, de luchtweg prikkelende stoffen die kun-
nen leiden tot toename van het astma zijn tabaks-
rook (zowel door actieve als passieve inademing),
luchtverontreiniging, rook, uitlaatgassen en fijn-
stof, maar ook parfums en schoonmaakmiddelen.
Voor kleine kinderen met astma is het aan de ouders
hier goed op te letten en om zo nodig de omgeving
te informeren.

Behandeling van kinderen met astma

Medicijnen voor astma (par. 5.2.3) worden bijna al-
tijd gebruikt via inhalatie van een spray of nevel uit
de zogenoemde pufjes (fig. 6.5). Vaak worden ze
volgens een vast schema gebruikt: de onderhouds-
behandeling, die het astma met de klachten zoveel
mogelijk en permanent onderdrukt. Daarnaast
kunnen medicijnen gebruikt worden wanneer de
omstandigheden dit vereisen, bijvoorbeeld bij een
onverwachte astma-aanval.
De behandeling is afhankelijk van de ernst van de

klachten. Zonder nachtelijke klachten, beperkingen
voor allerlei activiteiten en met minder dan drie-
maal per week overdag optredende symptomen
wordt het astma gecontroleerd genoemd: de con-
trole is volledig. Bij gedeeltelijke controle wordt
niet voldaan aan één van de drie genoemde criteria,
bij onvoldoende controle wordt aan geen van de drie
criteria voldaan. Bij volledige controle kunnen zo
nodig kortwerkende luchtwegverwijders gebruikt
worden, al dan niet in combinatie met onder-
houdsbehandelingen. Bij onvoldoende of geen con-
trole zal eerst gekeken worden of de diagnose klopt,
of er aanvullend onderzoek nodig is, of er reden is
voor twijfel aan de therapietrouw, of de inhalatie-
techniek goed is en of er misschien een te grote
blootstelling aan allergische en/of niet-allergische
prikkels bestaat. Wanneer dit geen nieuwe resulta-
ten oplevert, zal bij een gedeeltelijke of onvol-
doende controle van het astma de onderhoudsbe-
handeling geı̈ntensiveerd dienen te worden.
Een kleine groep kinderen heeft bij een optimale

onderhoudsbehandeling nog geen normale kwali-
teit van leven. Deze kinderen kunnen in aanmer-
king komen voor een dagelijkse behandeling met
corticosteroı̈den in drank- of tabletvorm. Meestal
gaat het dan om een behandeling voor langere tijd.

De behandeling dient te gebeuren in een omgeving
met voldoende expertise voor wat betreft kinderen
met ernstig astma.

Vooruitzichten bij astma

De vooruitzichten voor astma-achtige klachten of
een eenmaal vastgesteld astma zijn voor een indivi-
duele patiënt moeilijk te geven. Onderzoek bij
groepen van jonge, af en toe bij de uitademing pie-
pende (‘wheezing’) kinderen tot 3 jaar heeft laten
zien dat meer dan de helft van deze kinderen tussen
de 3 tot 6 jaar geen problemen meer heeft. Er was
derhalve geen sprake van astma.
Tussen de 3 en 6 jaar is er wel een groep die voor

het eerst dit soort problemen krijgt en wel degelijk
blijvende problemen (astma) krijgt. Is rond de leef-
tijd van 6 jaar eenmaal astma vastgesteld, dan blijkt
deze bij meer dan de helft van de kinderen in de
puberteit nog te bestaan. Ook onderzoek naar de
ontwikkeling op langere termijn laat zien dat van
de mensen die op 20- of 30-jarige leeftijd last heb-
ben van astma, de helft al vóór de leeftijd van 3 jaar
deze problemen had. Astma is een langdurige ziekte
die wel bestreden, maar niet echt genezen kan wor-
den.

j6.1.4 Hooikoorts bij kinderen

Pollen kan niet alleen een rol spelen bij kruisreacties
met voedsel en als aanjager voor astma, kinderen
kunnen er net als volwassenen een allergie voor
ontwikkelen: ‘hooikoorts’. Hooikoorts uit zich in
neusklachten (rinitis) en oogklachten (conjunctivi-
tis). De klachten zijn meestal seizoengebonden:
voor boompollen van januari tot juni en voor gras-
pollen vooral van mei tot oktober. Soms kunnen de
klachten gedurende korte periodes het hele jaar
door optreden. Waarschijnlijk spelen dan ook an-
dere pollen (par. 3.1.1) of kruisreacties een rol. On-
geveer 15% van de kinderen jonger dan 18 jaar heeft
er last van. Het komt het meest voor tussen de 11 en
18 jaar. Ongeveer 70% van de patiënten met astma
krijgt ook last van pollen. De klachten kunnen licht
tot zwaar zijn en een normaal dagelijks leven be-
hoorlijk in de weg staan.

Diagnose, behandeling en vooruitzichten

Net als bij volwassenen kan een nauwkeurige dia-
gnose van belang zijn. De behandeling van oog-
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Figuur 6.5
Bij kleine kinderen zullen de
volwassenen bij astma de
inhalator bedienen.
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klachten als conjunctivitis gebeurt met druppels,
géén corticosteroı̈den, maar antihistaminica of cro-
malyn. Bij neusklachten wordt een spray met ste-
roı̈den, al dan niet in combinatie met een antihista-
minicum in tabletvorm, voorgeschreven. De medi-
catie wordt gedurende korte of langere tijd gebruikt
of in bepaalde gevallen alleen bij klachten.
Wanneer de levenskwaliteit, inclusief studiepres-

taties (zie Inleiding, sociaaleconomische gevolgen),
negatief beı̈nvloed wordt, kan immuuntherapie
overwogen worden (par. 5.3). Immuuntherapie
duurt minimaal drie jaar, is vooral voor kinderen
belastend, vereist een grote therapietrouw en dient
gecontroleerd plaats te vinden. De resultaten zijn
meestal goed en blijvend. Voor hooikoorts gelden
dezelfde vooruitzichten als bij astma: de meerder-
heid van de patiënten blijft klachten houden, maar
individuele voorspellingen zijn niet te maken.

j6.2 Twee kinderen met een allergie

Hier stellen we twee patiëntjes voor: Ties enMyrthe.
Beiden hebben een allergische aandoening. Aan de
hand van hun verhaal wordt duidelijk hoe verschil-
lend het kan verlopen.

Ties, 3 jaar

Ties is nog maar enkele maanden oud als hij voor
het eerst klachten krijgt. Hij is geboren na een pro-
bleemloze zwangerschap. Zijn moeder was op dat
moment 39 weken en 3 dagen zwanger. Ties woog
bij de geboorte 3410 gram, een mooi gewicht. Om-
dat moeder zelf astma heeft, wil ze borstvoeding
geven.

! Wanneer één van de ouders of een broer of
zus een allergische aandoening heeft,
zoals astma, eczeem of hooikoorts, heeft
de baby een grotere kans om dit ook te
krijgen. Op dit moment wordt in Neder-
land geadviseerd om het eerste halfjaar
borstvoeding of een preventieve hypoal-
lergene flesvoeding te geven aan een baby
uit een gezin met allergische ziektes. In
een hypoallergene voeding zijn de melk-
eiwitten gedeeltelijk afgebroken, opdat
kinderen er minder snel op reageren.

Ties krijgt borstvoeding en groeit hier goed op. De
eerste zes weken heeft hij wel last van darmkramp-
jes, maar dit neemt langzaam af. Af en toe heeft hij
luieruitslag die wordt behandeld met zinkzalf. Ver-
der doen zich geen problemen voor.
Als Ties 4 maanden oud is, krijgt hij op de crèche

voor het eerst een flesje gewone melkvoeding, om-
dat er te weinig gekolfde borstvoeding voorhanden
is. ’s Avonds ontdekken zijn ouders dat Ties over
zijn hele lichaam rode bultjes heeft en de hele mid-
dag en avond is hij huilerig. Als ze met hem naar de
huisartsenpost gaan, wordt er direct aan een koe-
melkallergie gedacht. Moeder krijgt het advies een

koemelkvrij dieet te volgen en Ties alleen borstvoe-
ding of hypoallergene voeding te geven.
Met deze klachten is een koemelkallergie inder-

daad waarschijnlijk, omdat Ties galbulten kreeg na
zijn eerste koemelkbevattende voeding. De ver-
schijnselen die er verder bij pasten waren dat hij in
de dagen erna eczeem kreeg en huilerig was. Deze
klachten namen binnen twee dagen af toen moeder
op dieet ging. Behalve allergie kan ook een virusin-
fectie zulke klachten veroorzaken, die dan toevallig
optreden na zijn eerste fles koemelk. In het geval
van Ties treedt het eczeem op na de koemelkbelas-
ting en is het mogelijk een allergische reactie. In
tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is slechts
bij een klein deel van de kinderen met eczeem
sprake van een koemelkallergie.
Met hulp van het consultatiebureau start moeder

een hypoallergeen dieet, dat wil zeggen zonder
koemelk, kippenei, vis, soja, pinda’s, noten en za-
den. Wanneer dit dieet lang wordt gevolgd, ont-
staan er tekorten; daarom zal er advies aan een
diëtist worden gevraagd. Als Ties een halfjaar oud
is, wordt met hulp van de diëtist bijvoeding geı̈n-
troduceerd. Drie opeenvolgende dagen wordt het-
zelfde fruit- of groentehapje gegeven en wordt er
gekeken of er een reactie optreedt. Het kost veel tijd
en blijft moeilijk om goed te beoordelen, omdat Ties
intussen weer eczeem heeft. Het eczeem wordt be-
handeld met zalven, maar komt toch steeds terug.
Als Ties 1 jaar oud is, stopt moeder met borstvoe-

ding. Hij krijgt hypoallergene melkvoeding. De
vraag is hoe lang hij daarmee moet doorgaan. In het
ziekenhuis wordt daarom een dubbelblinde koe-
melktest gedaan.
Een dubbelblinde voedselprovocatie is op dit

moment de beste manier om een voedselallergie aan
te tonen dan wel uit te sluiten. Het verdachte voe-
dingsmiddel wordt verstopt in een voedingsmiddel
dat wel wordt verdragen. Bij Ties werd koemelk in
de hypoallergene voeding verstopt. De ene dag
wordt de voeding met de melk gegeven en de andere
dag wordt de voeding zonder de koemelk gegeven:
de placebo. Omdat de ouders/patiënt en degene die
de test uitvoert niet weten welke dag welke voeding
gegeven wordt, kan de reactie objectief worden be-
oordeeld. Pas achteraf wordt duidelijk welke dag
het verdachte voedingsmiddel is gegeven. Wanneer
juist die dag de eerdere reactie opnieuw blijkt te
zijn opgetreden en er de andere dag geen reactie
optreedt, is er sprake van voedselallergie. Deze tes-
ten zijn bewerkelijk en duur om uit te voeren,
daarom worden ze nog niet in alle ziekenhuizen
toegepast.
Ties reageert de eerste keer wel op de koemelk.

Wanneer een jaar later de test wordt herhaald, ge-
lukkig niet meer. Inmiddels is de bijvoeding met
succes geı̈ntroduceerd en zijn er geen beperkingen
in de voeding meer. Dit is vooral fijn omdat Ties nu
naar een peuterspeelzaal gaat en er bij traktaties
niet meer hoeft te worden opgelet of er iets inzit wat
hij niet verdraagt.
Af en toe heeft Ties luchtwegklachten, waarvoor

hij van de huisarts een speciale puf voor kinderen
heeft gekregen. Dit wordt gegeven bij benauwdheid
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en helpt goed. Hij groeit en ontwikkelt zich goed en
is een vrolijk jongetje. Op de vraag van moeder of
Ties astma heeft, kunnen we nu nog geen antwoord
geven. Hij is nog te jong om onderzoek te kunnen
doen. Ties heeft wel een hoger risico om astma te
ontwikkelen, omdat hij koemelkallergie door-
maakte en omdat zijn moeder astma heeft. Voorlo-
pig worden de klachten behandeld als het nodig is.
Pas in de toekomst zal de vraag van moeder beant-
woord kunnen worden. Wanneer Ties een jaar of 6
is, kan een longfunctieonderzoek bij hem worden
verricht.

Myrthe, 14 jaar

Myrthe heeft voor het eerst klachten als ze 9 jaar oud
is. Haar neus gaat dichtzitten, ze gaat snurken en
daarna wordt ze benauwd. Ze heeft dan moeite met
ademhalen en vader hoort haar piepen. Salbutamol,
een luchtwegverwijderaar, heeft dan kort effect.
’s Nachts heeft ze last van hoesten. Myrthe hockeyt
en danst, maar vaak wordt ze daarbij benauwd. Deze
klachten treden al jaren op en zijn het hevigst in het
voorjaar. In de winter gaat het meestal wel goed.
Alleen bij heel koud weer heeft ze dan moeite met
sporten. Sigarettenrook en parfum maken haar aan
het hoesten. De afgelopen jaren ging het elk voor-
jaar eigenlijk slechter. Dit jaar heeft ze ook last van
jeukende ogen en een loopneus als er pollen in de
lucht zitten. Als baby had Myrthe eczeem.
Op dit moment gebruikt Myrthe een antihista-

minicum, oogdruppels, twee soorten puffen, een
ontstekingsremmer en een luchtwegverwijder. De
neusspray hielp onvoldoende en daarmee is ze dus
gestopt.
De klachten van Myrthe passen bij allergische

rinoconjunctivitis (allergische neus- en oogontste-
king) en astma. De oog- en neusklachten treden in
het pollenseizoen op. Uit de huidpriktest blijkt in-
derdaad dat er een huidreactie is op boom- en gras-
pollen, en een veel minder grote reactie op huis-
stofmijt. Uit bloedonderzoek komt hetzelfde naar
voren. Het verschil tussen de testen is dat in het
bloed alleen naar specifieke antilichamen wordt ge-
zocht, terwijl er in de huid ook naar een reactie van
de huid op de allergenen wordt gekeken. In dat ge-
val zullen dan ook andere organen dan longen en
neus hierop kunnen reageren. De klachten passen
ook bij astma: deels allergisch vanwege de toename
in het pollenseizoen, deels is er ook sprake van
prikkelbaarheid (par. 1.3.1 en 2.3) gezien de reactie
op rook en inspanning. Met longfunctieonderzoek
wordt dit bevestigd.
De medicijnen blijken onvoldoende te werken

en worden aangepast. Myrthe gebruikt ze trouw en
we bereiken een goede controle van de klachten.
Myrthe blijft regelmatig op controle komen.

Anderhalf jaar later, Myrthe is inmiddels 15, blijkt
het niet goed te gaan. Het is najaar, maar Myrthe
heeft toch best veel klachten. Ze is gestopt met
sporten, omdat ze niet goed meer kon meedoen.
Aanvankelijk is onduidelijk wat er aan de hand is.
Het longfunctieonderzoek laat een toename van

ontsteking en een achteruitgang van volumes zien.
Tijdens een consult bij de astmaverpleegkundige
komt de aap uit de mouw. Myrthe heeft een hekel
gekregen aan het innemen van de medicijnen en
gebruikt ze nog maar af en toe in plaats van dage-
lijks. Het blijkt erg moeilijk om haar te motiveren
haar medicijnen wel te gebruiken.

! Therapietrouw is een groot probleem bij
chronische ziektes. Astma vormt daarop
geen uitzondering. Vooral de puberteit is
een lastige periode. Hoewel er vaak wel
klachten zijn, is van alles belangrijker en
neemt de puber niet de tijd ommedicijnen
in te nemen. Bovendien wordt het vaak
vergeten. Juist bij kinderen in deze leef-
tijd is het lastig als ouders zich ermee
willen bemoeien. Dat wordt vaak niet
gewaardeerd. Hoewel het vaak moeilijk is,
proberen we samen met de patiënt te zoe-
ken naar motivatie en belemmeringen
weg te nemen, opdat medicatie-inname
wel lukt.

Na een moeilijke periode blijkt Myrthe in het voor-
jaar weer meer gemotiveerd. Ze doet erg haar best
en aanvankelijk krijgt ze de hooikoortsklachten
onder controle. Totdat vlak voor haar proefwerkpe-
riode een heel warme tijd aanbreekt, zonder dat het
gaat regenen. Op dat moment zit haar neus voort-
durend dicht, voelt ze zich benauwd en heeft ze
constant hoofdpijn. Zonder zonnebril kan ze nau-
welijks naar buiten. In deze periode krijgt ze pred-
nison (een corticosteroı̈d) om de situatie te verbete-
ren. Dit helpt goed en ze kan haar proefwerken
maken.
Die zomer bespreken we de afgelopen periode.

Myrthe is erg teleurgesteld dat ze zo veel klachten
heeft gehad, terwijl ze haar medicatie nu goed had
ingenomen.
Omdat de boom- en graspollen voor haar de be-

langrijkste allergenen zijn en hooikoorts haar be-
langrijkste klacht, komt ze in aanmerking voor
subcutane immuuntherapie (par. 5.3). Dit betekent
dat ze gedurende 3-5 jaar in oplopende hoeveelhe-
den prikken krijgt van boompollen- en graspollen-
extract om haar lichaam toleranter te maken voor
deze stoffen. We hopen dat ze de komende jaren dan
minder medicatie nodig heeft. Immuuntherapie is
niet zonder risico: er kunnen ernstige acute allergi-
sche reacties plaatsvinden. Het wordt toegediend
onder toezicht en een belangrijke voorwaarde is dat
haar astma goed onder controle is. Astma is een
relatieve contra-indicatie voor immuuntherapie. Er
wordt altijd afgewogen wat de risico’s en de alter-
natieven zijn. Omdat er voor Myrthe weinig opties
meer zijn voor medicijnen, wordt immuuntherapie
voorgesteld.
Myrthe is zich zeer van bewust van de risico’s van

immuuntherapie en gebruikt haar medicatie nu
trouw. Het longfunctieonderzoek normaliseert en
ontsteking is niet meer aantoonbaar. Kortgeleden is
ze gestart met het prikken. Dit gaat tot op heden
goed. In het voorjaar zullen we zien of er al effect is.
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Tot slot

Twee patiënten hebben we voorgesteld: een jong
kind met voedselallergie en een ouder meisje met
hooikoorts en astma. Beide kinderen hebben aller-
gische klachten, maar toch een heel verschillend
beeld. Meestal zijn er wel overeenkomsten, toch zie

je dat elk kind zijn eigen specifieke beeld heeft, dat
vaak verandert in de loop van de jaren. Allergische
klachten hebben een grote invloed op het dagelijkse
leven en functioneren. Van belang is dat veel uitleg
wordt gegeven en per individu steeds weer opnieuw
wordt bekeken wat er nodig is aan onderzoek en
medicatie.

Het Allergieboek126



j7 Zelfmanagement: lifestyle en omgaan met
allergieën

Bart Thoonen

Allergieën kunnen zich op verschillende manieren
manifesteren. Bekende aandoeningen waarbij aller-
gie een rol speelt, zijn bijvoorbeeld eczeem, astma
en ‘hooikoorts’. Afhankelijk van de aard van de al-
lergie hebben mensen dagelijks of gedurende pe-
riodes last van de symptomen van deze aandoenin-
gen. Dit kan hinderlijke en uitgebreide vormen
aannemen en soms zelfs invaliderend zijn. Een
kwart tot een derde van de mensen met astma voelt
zich bijvoorbeeld beperkt bij een of meer dagelijkse
activiteiten (fig. 7.1).
Om een zo normaal mogelijk leven te kunnen

leiden, is het zaak goed te leren omgaan met de
allergie en de gevolgen daarvan. Dat betekent in het
algemeen dat mensen met een allergie of een aller-
gische aandoening te maken krijgen met zelfmana-
gement. Zelfmanagement is een behandelstrategie
die mensen met een allergische aandoening uit-
daagt tot het maken van zelfbewuste en welover-
wogen keuzes en tot onderzoek van de eigen moge-
lijkheden om met de aandoening om te gaan. Dat
betekent bijvoorbeeld actief meedenken over en
meedoen in de behandeling en zelf je eigen behan-
deldoelen formuleren (fig. 7.2).
De invloed van allergie op het dagelijks leven kan

fors afnemen als patiënten zelfstandig en onafhan-

kelijk van een dokter met hun allergische aandoe-
ning kunnen omgaan. Wetenschappelijk onderzoek
heeft laten zien dat mensen met zelfmanagement
beter functioneren en minder last hebben van de
gevolgen van hun (allergische) aandoening. Dit
hoofdstuk laat zien wat zelfmanagement inhoudt
en hoe je het kunt leren.
Heleen de Boer, een fictieve persoon met astma,

zal als voorbeeld dienen.

Heleen de Boer: kennismaking

Heleen is 18 jaar. In de leeftijd van 7 tot 9 jaar had
zij af en toe last van benauwdheid met piepen,
waarna haar huisarts de diagnose astma stelde.
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Zelfmanagement betekent zelf actief 
meedenken en doen in de behandeling 
van je allergie
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Figuur 7.2
Zelfmanagement.

Figuur 7.3
Heleen de Boer.
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Figuur 7.1
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Zij bleek toen ook een allergie voor graspollen,
‘hooikoorts’ en huisstofmijten te hebben. Ze
kreeg toen pufjes tegen de benauwdheid. Toen
Heleen 10 jaar was, waren de klachten naar haar
zeggen over. In de afgelopen jaren bestelde
Heleen zo af en toe een herhaalrecept van de
pufjes tegen kortademigheid (fig. 7.4).
Heleen, die inmiddels op kamers woont, heeft

een afspraak bij haar huisarts gemaakt. De laat-
ste tijd heeft ze namelijk erg veel last van
benauwdheid. Afgelopen weekeinde is ze,
ondanks een flinke neusverkoudheid, uitgegaan
en flink benauwd geworden. Deze keer hielpen
haar pufjes bijna niet meer en werd ze zo kort-
ademig dat ze tegen het volgende weekeinde
opziet. Zelf denkt Heleen dat haar klachten wor-
den veroorzaakt door haar astma. Ze wil er graag
vanaf, zodat ze eindelijk onbekommerd kan gaan
stappen.
Op het discussieforum van het Astma Fonds

(www.astmafonds.nl) beschrijft Heleen hoe ze
zich voelt (fig. 7.5).

De eerste stap: het heft in eigen handen

Heleen heeft het gevoel dat de gevolgen van de al-
lergie haar leven beheersen. Ze voelt zich een aan-
steller en heeft onvoldoende energie om de dingen
te doen die ze graag zou willen doen. Door dit soort
emoties krijgen veel mensen met chronische, aller-
gische aandoeningen gemakkelijk het gevoel dat de

ziekte hun leven beheerst. Zelfmanagement draait
om het zelf aanpakken van dit probleem en het
terugkrijgen van de controle over je ziekte. Wat zou
je willen bereiken en hoeveel ben je bereid daarvoor
te doen of te laten? Veel allergieën zijn te behande-
len door een combinatie van maatregelen om uit-
lokkende prikkels te vermijden en de juiste medi-
cijnen. De dokter kan je adviseren welke maatrege-
len goed werken.
Maar de keuze of je deze adviezen kunt en wilt

uitvoeren maak je als patiënt zelf. Daarin heb je als
patiënt een eigen verantwoordelijkheid. Het bete-
kent ook dat er een andere samenwerking met pro-
fessionele hulpverleners als de huisarts ontstaat:
zelfmanagement is samenwerking tussen patiënt en
professional (tabel 7.1).

Je ‘eigen effectiviteit’ vergroten

De eerste stap naar succesvol zelfmanagement is je
eigen bereidheid om het heft in eigen hand te ne-
men. Dat is niet altijd gemakkelijk. Daarvoor heb je
een gevoel van zelfvertrouwen nodig, het gevoel dat
het werkelijk gaat lukken. Dat gevoel heet ‘eigen
effectiviteit’. ‘Eigen effectiviteit’ is de mate waarin
je het gevoel hebt dat gestelde doelen ook daadwer-
kelijk op eigen kracht te bereiken zijn. Als je jezelf
telkens niet-haalbare doelen stelt, geeft dat een ge-
voel van falen. Als je daarentegen doelen stelt die
daadwerkelijk uitgevoerd worden en tot resultaten
leiden, geeft dat een gevoel van succes.

Heleen stelt haalbare doelen

Heleen zou zich bijvoorbeeld als doel kunnen stel-
len dat ze geen enkele afspraak meer wil missen
door haar astma. De kans is klein dat ze dat doel
snel bereikt. Dat frustreert. Een andere aanpak is
het formuleren van een haalbaar doel. De huisarts
van Heleen stelde haar daarom de vraag: ‘Wat is
deze week de belangrijkste afspraak die je niet mag
missen?’ Samenmet Heleen heeft de huisarts daarna
een behandelplan opgesteld om fit genoeg te zijn
voor juist die afspraak. De praktijkondersteuner
heeft Heleen geleerd hoe ze kan zien of de weers-
omstandigheden goed of slecht zijn voor mensen
met een pollenallergie (fig. 7.7).
Heleen kreeg adviezen hoe ze op de risicodagen
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Figuur 7.4
Inhalator.
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Figuur 7.5
Bericht van Heleen op het
forum van het Astma Fonds.

De keuze of je adviezen 
van je dokter kunt en 
wilt uitvoeren maak je zelf
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Figuur 7.6
Uiteindelijk kies je zelf!
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met de hooikoortsprikkels kan omgaan en kreeg
andere inhalatiemedicijnen voor haar astma. Haar
werd niet gezegd dat ze alle adviezen iedere dag
moest opvolgen, maar ze heeft zelf de adviezen uit-
gekozen die ze de week voorafgaand aan haar be-
langrijke afspraak gaat uitvoeren.
In dit voorbeeld helpt de huisarts Heleen om haar

doelen haalbaar te formuleren. Ook kiezen ze sa-
men de acties uit die Heleen vervolgens gaat nemen.
Daardoor is de kans groot dat het Heleen lukt om de
afspraken na te komen en het afgesproken doel te
halen. Daarmee neemt de ‘eigen effectiviteit’’ van
Heleen toe. Voor Heleen betekent het dat ze geleerd
heeft hoe ze zelf kan voorkomen dat ze belangrijke
afspraken door haar astma moet missen.

j7.1 Het belang van goede informatie en
vaardigheden

Een deel van het probleem van Heleen neemt af
doordat Heleen goed geı̈nformeerd wordt over
prikkels die bij haar de klachten kunnen uitlokken.
Kennis van de eigen allergische aandoening is een
belangrijke pijler van het versterken van de eigen
effectiviteit. Kennis over je allergische aandoening
krijg je door voorlichting van je arts of verpleeg-
kundige. Denk voordat je naar de dokter gaat daar-
om goed na over je eigen vragen en stel deze ook.
Dan krijg je voorlichting over de zaken waarover je
zelf vragen hebt. Je kunt de informatie die je dan
krijgt meestal beter onthouden, omdat het over je
eigen problemen van dat moment gaat.
Je kunt ook zelf actief op zoek gaan naar infor-

matie, bijvoorbeeld door vragen te stellen bij pa-
tiëntenverenigingen of door op internet op zoek te
gaan. Discussieforums op internet kunnen behulp-
zaam zijn met heel praktische adviezen van andere
patiënten. In tabel 7.2 staan de websites van pa-
tiëntenverenigingen met betrouwbare informatie
voor mensen met allergische aandoeningen.

Tabel 7.1 Relatie patiënt-professional bij zelfmanagement*.

Vraag Antwoord

Hoe ziet de relatie patiënt-professional eruit? De professional (dokter, astmaverpleegkundige) is de expert waar het de medische kanten van de

ziekte betreft.

De patiënt is de expert als het over de dagelijkse omgang met de ziekte gaat.

Wie draagt er zorg voor de patiënt? De arts en de patiënt hebben beiden de verantwoordelijkheid.

Wat is het doel van de behandeling en wie be-

paalt dit?

De patiënt bepaalt het doel van de behandeling.

De professional helpt de patiënt met goede informatie om doelen te kunnen stellen en keuzes te

kunnen maken.

Wie stelt de problemen vast? De patiënt beschrijft de problemen in eigen termen, bijvoorbeeld de vermoeidheid van Heleen (zie

casus).

Wie lost de problemen op? De patiënt zoekt zelf de oplossing die het beste bij zijn eigen situatie past.

De professional draagt mogelijk geschikte oplossingen aan en helpt zo de patiënt.

* Bron: Bodenheimer et al., 2002.

geen pollen
weinig pollen
redelijk veel pollen
veel pollen
extreem veel pollen
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Figuur 7.7
Verwachting voor pollen in de lucht (www.pollennieuws.nl).

7 Zelfmanagement: lifestyle en omgaan met allergieën 129



Het belang van vaardigheden

Kennis over je aandoening heeft pas nut als je deze
kennis goed weet toe te passen. Daarvoor heb je
bepaalde vaardigheden nodig. Bij astma werkt in-
halatiemedicatie bijvoorbeeld alleen als je deze ook
goed inhaleert. Bij eczeem is het niet alleen be-
langrijk om te weten waarvoor de zalf is die je dok-
ter voorschrijft, je moet ook weten of je die zalf dik
of dun moet smeren en hoe vaak je de zalf mag ge-
bruiken.

j7.2 Je eigen allergie onder controle

Kennis over je eigen allergie en vaardigheden om
die kennis toe te passen, helpen om de allergie zo
goed mogelijk onder controle te krijgen en te hou-
den. Daardoor kun je de invloed van de allergie op
je dagelijkse leven zoveel mogelijk beperken. Bij
allergische aandoeningen zijn er vier pijlers waarop
zelfmanagement rust als het gaat over het bereiken
van optimale controle. Deze pijlers zijn: het beloop
van je allergie herkennen, omgaan met uitlokkende
prikkels, preventieve onderhoudsbehandeling en
bestrijding van symptomen (fig. 7.8), die hierna
apart worden toegelicht.

Pijler 1: Het beloop van je eigen allergie herkennen Het
beloop van je allergie herkennen staat in één woord
ook bekend als ‘zelfmonitoring’. Het betekent dat je
zelf snel kunt herkennen wanneer de allergische
aandoening verslechtert. Hierbij is de eigen erva-
ring dus erg belangrijk.

Bij Heleen kan haar moeheid erop duiden dat haar
astma niet onder controle is. Niet iedereen ervaart
veranderingen bij allergische ziektes op dezelfde
manier. Bij de één kan het bijvoorbeeld zijn dat
toename van eczeem met veel jeuk gepaard gaat,
terwijl de ander juist een pijnlijk gevoel ervaart.
Door op zoek te gaan naar je persoonlijke signalen
van controleverlies, kun je sneller leren reageren op
veranderingen.

Hoe Heleen leert het verloop van haar
eigen astma te herkennen

Drie weken na de vorige afspraak komt Heleen
terug bij de huisarts. Ze vertelt dat het haar twee
keer is gelukt om zonder vermoeidheid op een
belangrijke afspraak te komen. De tweede keer
betrof haar eerste rijles. Ze was van tevoren
behoorlijk zenuwachtig en kreeg het er zelfs
benauwd van. Ze heeft toen een halfuur voor de
rijles een extra pufje van haar astmamedicijn
ingeademd. De rijles ging daarna zonder proble-
men.
Het is echter ook een paar keer misgegaan. Zo

maakte Heleen vorige week een fietstocht met
vriendinnen. Ze was vergeten naar de hooi-
koortsberichten te kijken en had daardoor de
fietstocht op de verkeerde dag gepland. Tijdens
het fietsen merkte ze dat ze haar vriendinnen
slechts met moeite kon bijhouden. Achteraf
bedacht ze zich dat het misschien met haar
astma te maken had. Ze vraagt daarom nu aan
haar huisarts hoe ze dat zou kunnen herkennen.
De huisarts geeft haar een astmadagboek mee.
Daarin gaat Heleen een paar weken lang
opschrijven wat ze doet en hoe ze zich voelt. Ook
schrijft ze alle medicijnen op die ze gebruikt.
Verder heeft de praktijkondersteuner haar geleerd
om dagelijks met een apparaatje haar eigen
longfunctie te meten. Door ook dit iedere dag in
haar dagboek te noteren, leert Heleen de per-
soonlijke signalen te herkennen die te maken
hebben met veranderingen in het verloop van
haar astma.

Pijler 2: Omgaan met uitlokkende prikkels De motor
achter de klachten van allergische ziektes is de re-
actie op allergische prikkels (fig. 7.9). Ze veroorza-
ken een ontstekingsreactie in je lichaam. Als dit in

Tabel 7.2 Patiëntenverenigingen/-organisaties voor mensen met allergische aandoeningen.

Aandoening Patiëntenvereniging Website

Eczeem Vereniging voor Mensen met Constitutioneel Eczeem www.vmce.nl

Astma en hooikoorts Astma Fonds www.astmafonds.nl

Voedselallergie Stichting VoedselAllergie www.voedselallergie.nl

Allergie Nederlands Anafylaxis Netwerk www.anafylaxis.nl

zelfmanagement

beloop herkennen

om
gaan m

et prikkels

preventieve behandeling

sym
ptoom

bestrijding
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Figuur 7.8
De vier pijlers van zelf-
management.
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de huid gebeurt, ontstaat er eczeem. Als het in de
longen gebeurt, kan het tot astma leiden. Door die
reactie ben je weer gevoeliger voor allerlei andere
prikkels. Je kunt het vergelijken met een zonne-
brand: de huid wordt rood en gevoelig en daarna
doet zelfs een gewone aanraking al pijn. Bij aller-
gische aandoeningen gaat het net zo, maar als je je
eigen prikkels goed kent, kun je daar wat aan doen.
Soms kun je de prikkel vermijden (vgl. bij zonne-
brand: in de schaduw gaan zitten) en soms moet je
beschermende maatregelen nemen (zonnebrand-
middelen).
De eigen prikkels leren kennen en weten hoe er-

mee om te gaan is een belangrijke pijler van zelf-
management. Het betekent eigenlijk dat je leert wat
de eigen mogelijkheden zijn om te leven met aller-
gie, in plaats van je leven te laten beheersen door de
mogelijke beperkingen.

Hoe Heleen omgaat met haar
allergieprikkels

Heleen heeft twee allergische prikkels: pollen en
huisstof. Dit zijn twee lastig te vermijden prikkels.
Heleen kan niets veranderen aan het bloeien van
grassen en bomen, waardoor het stuifmeel op
een mooie dag door de lucht gaat vliegen, en
huisstofmijtwerende maatregelen blijken bij
astma vaak niet voldoende om de astmaklachten
te verminderen. Ze kan er echter wel rekening
mee houden, bijvoorbeeld door te leren hoe ze
haar kamer het beste kan inrichten en schoon-
houden, zodat er zo min mogelijk huisstofmijten
zijn. Ook is het soms mogelijk buitenactiviteiten
af te stemmen op de pollenverwachting.
Bij Heleen bleek verder dat haar astmaklach-

ten vaak verergerden na een verkoudheid. Dat
was het afgelopen jaar al drie keer gebeurd. Door
hierover te praten leerde ze dat ze bij verkoudheid
extra alert moet zijn. Door verkoudheid als prikkel
te benoemen, kan Heleen daarop in de toekomst
al reageren voordat de astmaklachten toenemen.
Haar astmacontrole neemt dus toe en Heleen
krijgt minder het gevoel dat haar astma haar
leven beheerst.

Pijler 3: Preventieve onderhoudsbehandeling Allergi-
sche prikkels kun je vaak niet vermijden. De aller-
gische reactie kan in veel gevallen wel goed bestre-
den worden. Daarvoor is een zogenaamde onder-
houdsbehandeling nodig. Zo’n behandeling ge-
beurt continu of in elk geval gedurende lange
periodes. Bij allergische aandoeningen zoals astma
en hooikoorts gebeurt de onderhoudsbehandeling
met ontstekingsremmende medicijnen.
In het voorbeeld van de zonnebrand kun je de

ontstekingsremmers vergelijken met zonnebrand-
crème. Ze zorgen ervoor dat blootstelling aan de
allergische prikkel geen of een minder sterke ont-
stekingsreactie uitlokt. Daardoor ben je dus ook
minder gevoelig voor allerlei andere prikkels. Als je

huid niet verbrandt in de zon, is een gewone aanra-
king immers ook niet pijnlijk.
Bij allergisch eczeem is de onderhoudsbehande-

ling net iets anders. Door met een vettige zalf de
huid goed te beschermen en intact te houden, voor-
kom je dat de huid allergisch reageert op prikkels.
Dat is dus een zalf zonder een actief medicijn. Zalf
met een ontstekingsremmer gebruik je bij eczeem
juist op plekken waar toch nog eczeem ontstaat.

Pijler 4: Bestrijding van symptomen Ook bij een op-
timale onderhoudsbehandeling en een goede om-
gang met de allergische prikkels kan een allergie de
kop opsteken en klachten geven. Voor veel allergi-
sche aandoeningen bestaan dan medicijnen om de
klachten snel te kunnen bestrijden. Vaak gebruik je
deze medicijnen in combinatie met een onder-
houdsbehandeling om zo goed mogelijk te voorko-
men dat er klachten optreden. Met een allergische
aandoening heb je zo al snel twee of meer medicij-
nen nodig. Het is belangrijk dat je zelf goed weet
wat ieder medicijn doet, wanneer je welk medicijn
moet gebruiken en hoe je dat het beste kunt doen.

De medicijnen van Heleen

Heleen heeft twee preparaten gekregen, die ze
allebei moet inhaleren. Het ene medicijn werkt
snel als er symptomen zijn, het andere bevat een
ontstekingsremmer voor de onderhoudsbehan-
deling. Uit het astmadagboek bleek dat Heleen
vooral de symptoombestrijder gebruikt. Daardoor
blijft de allergische ontstekingsreactie in haar
longen actief en blijft Heleen gevoelig voor allerlei
prikkels. Ze merkt dat doordat ze zich niet fit
voelt: toen Heleen in haar astmadagboek keek,
viel het haar op dat ze vaker haar pufjes gebruikte
op de dagen dat ze niet fit was. Heleen heeft
opnieuw uitleg en advies over haar medicijnen
gekregen. Ze gaat de komende weken iedere dag
haar ontstekingsremmer inhaleren. De symp-
toombestrijder mag ze blijven gebruiken.
Na drie weken komt Heleen terug op controle.

Uit haar astmadagboek blijkt dat ze de afgelopen
drie weken minimaal vier van de zeven dagen
symptoomvrij is gebleven. De praktijkondersteu-
ner neemt een vragenlijst bij Heleen af en ook
daaruit blijkt dat haar astma nu beter onder
controle is.

j7:9

Figuur 7.9
De huidpriktest laat een
positieve reactie zien.
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Kennis van je eigen medicijnen en de eigen
motivatie om deze te gaan gebruiken, hebben
Heleen geholpen om haar astma beter onder
controle te krijgen.

j7.3 Lastige situaties

Het verhaal van Heleen lijkt misschien te mooi om
waar te zijn. Activiteiten zoals een fietstocht met je
vriendinnen laten zich niet altijd plannen. Het kan
best zo zijn dat de vriendinnen niet goed snappen
wat ze heeft en wat de gevolgen van Heleens allergie
voor haar conditie zijn. Daarom schrijft Heleen op
het internetforum dat ze zich vaak een aansteller
voelt.
Mensen met eczeem kunnen zich schamen voor

hun huid. In de zomermaanden kan dat een be-
lemmering zijn om naar het strand te gaan. Dat is
belangrijke informatie. Zelfmanagement werkt na-
melijk beter als je eigen omgeving je daarin steunt.
Stoppen met roken is voor mensen met astma extra
moeilijk als er nog een partner of huisgenoot is die
wel blijft roken. Als je omgeving begrijpt waarom je
op het strand liever onder een parasol zit en niet
altijd mee het water ingaat, dan is het gemakkelij-
ker om met je vrienden naar het strand te gaan. Dat
impliceert dat je duidelijk aan je omgeving en
werkgever moet uitleggen dat je een allergische
aandoening hebt. Bij zelfmanagement hoort ook
dat je dit zelf goed kunt doen. Als je last hebt van
onbegrip van je omgeving, moet je jezelf ten doel
stellen om dat te veranderen. Patiëntenorganisaties
kunnen je daarbij goed helpen. Als het over proble-

men op de werkplek gaat, kan de arbodienst of de
bedrijfsgeneeskundige je daarbij steunen.

Hulpmiddelen voor zelfmanagement

Voor mensen met astma zijn er hulpmiddelen voor
zelfmanagement. Zo geeft het Astma Fonds een
checklist uit, die je kunt gebruiken om je gesprek
bij een dokter of praktijkondersteuner voor te be-
reiden. Een piekstroommeter of vergelijkbare ap-
paraatjes kunnen helpen om de astmacontrole te
meten. Zelfmanagement blijkt bovendien beter te
werken als je een actieplan hebt, dat je zo nodig
kunt raadplegen. Het Astma Fonds geeft daarvan
een papieren versie uit. Voor andere allergische
aandoeningen zijn vergelijkbare hulpmiddelen nog
niet beschikbaar.

j7.4 Ten slotte

Zelfmanagement is geen tovermiddel om te kunnen
leven met een allergie. Het is wel een manier van
omgaan met je allergie waarmee je zelf controle over
je allergie kunt uitoefenen. Mensen die zelfmana-
gement hebben geleerd, voelen zich zelfverzekerder
als ze ergens naartoe gaan. Ze zijn niet bang om
allergische klachten te krijgen, omdat ze deze zelf
vaak weer onder controle kunnen brengen. Daar-
door neemt hun bewegingsvrijheid toe.
Zelfmanagement leren begint bij de bereidheid

om je zelf in te spannen om iets aan je allergie te
doen. Als deze bereidheid er is, kunnen anderen je
goed helpen om zelfmanagement te leren. Wie weet,
kun je daarna met je eigen ervaringen en kennis
weer anderen met allergische klachten helpen.
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j8 Hulp en belangrijke adressen

De redactie

In dit hoofdstuk worden adressen, telefoonnummers, websites en eventueel
aanvullende gegevens van organisaties gepresenteerd die behulpzaam kunnen
zijn voor patiënten met allergische klachten/aandoeningen. De gegevens zijn
per aandoening gerubriceerd.

Ernstige allergische reacties

. Wanneer er een (onverwachte) anafylactische re-
actie of ernstige astmatische aanval optreedt, al-
tijd 112 (laten) bellen.

. Is bij iemand vastgesteld dat bij hem/haar de kans
op een ernstige astmatische aanval of op een ana-
fylactische reactie bestaat, volg dan de instructies
(ook wat betreft noodmedicatie) zoals afgespro-
ken met de behandelende arts(en). Is dat niet
mogelijk, dan 112 bellen.

. Indien voldoende dichtbij (5-10 min), patiënt snel
naar een SEH-afdeling (eerstehulppost/nood-
hulp) van een ziekenhuis laten brengen.

. In alle andere gevallen direct contact opnemen
met de behandelend(e) arts(en).

. Ga nooit zelf experimenteren!

Diagnose en behandeling zijn een zaak van de art-
sen; zij zijn degenen die in eerste instantie hulp en
advies kunnen geven. Allergieën kunnen lange tijd
last geven; het is dus zaak de afgesproken voor-
zorgsmaatregelen en medicatie vol te houden.
Bij artsen en apotheken zijn folders met beknopte

en beperkte, maar betrouwbare informatie over al-
lerlei soorten allergieën te krijgen. Er zijn allerlei
boeken, tijdschriften en websites met informatie
over allergie. Let op de herkomst van de informatie:
die behoort door deskundigen of in samenspraak
met deskundigen (artsen, onderzoekers, verpleeg-
kundigen) geschreven te zijn. Op het internet kun je
onder ‘allergie’ rond 4,5 miljoen treffers krijgen.
Daarvan zal zo’n 80% naast zin ook onzin verkopen
– en dat laatste vaak zelfs letterlijk.

Ziekenhuizen, universiteiten, gespecialiseerde me-
dische centra, huisartsen, centra voor gezondheids-
zorg, elders gevestigde specialisten en gespeciali-
seerde verpleegkundigen geven deskundige infor-
matie. Voor kinderen kunnen consultatiebureaus
informatie geven of doorverwijzen. Ook zorgverze-
keraars geven tegenwoordig op allerlei manieren
informatie.
Soms zal volkomen te goeder trouw onvolledige

of niet geheel juiste informatie worden verstrekt.
Geloof niet zomaar alles wat wordt beweerd en
wanneer iets wordt aangeprezen dat interessant
lijkt, overleg dan eerst met de behandelend arts/
huisarts.
Let op internet altijd op het karakter van de

websites: schreeuwerige reclames met veel pop-ups,
al dan niet dure wondermiddelen, wonderdokters
en vage, meestal dure, klinieken behoren wantrou-
wend bekeken te worden. Veel sites zullen correcte
informatie geven, maar de garantie daarvoor ont-
breekt vaak. Er zijn allerlei commerciële sites die
hulpmiddelen aanbieden voor allergiepatiënten;
bespreek eventuele aanschaf eerst met de huisarts
en let er ook op of de verzekering de kosten dekt.
Vaak hebben patiënten behoefte om over de

ziekte met medepatiënten te praten. Patiëntenver-
enigingen zijn hiervoor de aangewezen organisa-
ties.



Stichtingen en patiëntenverenigingen

Anafylaxie

Het Nederlands Anafylaxis Netwerk Oranjelaan 91,
3311 DJ Dordrecht
Hulplijn: +31 (0)78 - 6390356
E-mail: support@anafylaxis.nl
Website: www.anafylaxis.nl
Het Anafylaxis Netwerk heeft speciale websites ge-
opend voor:
. Scholen: www.schoolenallergie.nl
. Restaurant en catering: www.
restaurantenallergie.nl

Allergie en astma

De Astma Patiënten Vereniging VbbA/LCP Stations-
plein 6, 3818 LE Amersfoort
Deze vereniging is gefuseerd met de longpatiënten-
vereniging van het Astma Fonds.
Website: www.astmapatientenvereniging.nl

Het Astma Fonds Postadres: Postbus 5, 3830 AA
Leusden
Bezoekadres: Speelkamp 28, 3831 PE Leusden
E-mail: info@astmafonds.nl
Astma Fonds Advieslijn (maandag t/m vrijdag tus-
sen 10.00 en 14.00 uur) op 0900 - 2272596 of per
e-mail: advieslijn@astmafonds.nl
Website: www.astmafonds.nl

In België geeft de Astma en Allergiekoepel, een sa-
menwerkingsverband van de Koning Boudewijn-
stichting en patiëntenorganisaties, veel informatie.
Vragen kunt u stellen via de website, per e-mail of
telefonisch: 0800/84321.

Astma en Allergiekoepel VZW Park Heuvelhof 1, 3010
Kessel-LO
Tel. 00 32 (0)16 - 253111
E-mail: info@astma-en-allergiekoepel.be
Website: www.astma-en-allergiekoepel.be

De vereniging Nederland-Davos Postadres: Postbus
512, 2800 AM Gouda
Bezoekadres: Keerkring 6, 2801 DG Gouda
Tel. 00 31 (0)182 - 585390
E-mail: vnd@wxs.nl
Website: www.nederland-davos.nl

Defacto-rookvrij Defacto geeft informatie over roken
en allergie.
Postadres: Postbus 16070, 2500 BB Den Haag
Informatielijn: 0900 - 9390
Website: www.defacto-rookvrij.nl

Vereniging van Allergie Patiënten (VAP) Postadres:
Postbus 21, 1949 ZG Wijk aan Zee
Website: www.allergievereniging.nl

Eczeem

Vereniging voor Mensen met Constitutioneel Eczeem
(VMCE) Postadres: Postbus 26, 3860 AA Nijkerk
Tel. 00 31 (0)33 - 2471044
E-mail: info@vmce.nl
De Huidinfolijn is bereikbaar op tel. 00 31 (0)26 - 351
4160
Website: www.vmce.nl

Voedselallergie

Nederlandse Stichting VoedselAllergie (NVAS) Post-
adres: Postbus 207, 3860 AE Nijkerk
Bezoekadres: Stationsweg 6B, 3862 CG Nijkerk
Tel. 00 31 (0)33 - 4655098
E-mail: info@stichtingvoedselallergie
Website: www.voedselallergie.nl/contact

Universiteit Wageningen De Universiteit Wagenin-
gen geeft uitgebreide informatie over voedsel.
Website: www.food-info.net/nl/index.htm

Voedingscentrum Het Voedingscentrum geeft aller-
lei informatie over voeding.
Postadres: Postbus 85700, 2508 CK Den Haag
Tel. 00 31 (0)70 - 3068888
E-mail: voedingscentrum@vc.agro.nl
Website: www.voedingscentrum.nl

Nederlandse Coeliakie Vereniging (NCV) De contact-
gegevens zijn per regio op de website aangegeven.
E-mail: voorlichting@glutenvrij.nl
Website: www.glutenvrij.nl

Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland
(CCUVN) Houttuinlaan 4b, 3447 GM Woerden
Tel. 00 31 (0)348 - 420780
E-mail: info@crohn-colitis.nl
Website: www.crohn-colitis.nl

Pollen en hooikoorts

Pollentellingen worden gepubliceerd op de vol-
gende sites:
. Elkerliek Ziekenhuis te Helmond:
www.elkerliek.nl

. Leids Universitair Medisch Centrum:
www.lumc.nl/pollen
De resultaten zijn ook te vinden op:
www.dow.wau.nl/msa/natuurkalender/
toepassingen/hooikoorts/pollentellingen.asp

. Belgisch Wetenschappelijk Instituut voor Volks-
gezondheid op het Aerobiologisch Surveillance-
net: www.airallergy.com/home.php?pg=2

. Europese pollenkalenders met de naam ‘The Eu-
ropean Pollen Calendar’ worden gepubliceerd
door de EAACI (European Academy of Allergolo-
gy and Clinical Immunology) op:
www.polleninfo.org/

. Wereldwijde informatie is te vinden op:
www.hon.ch/Library/Theme/Allergy/Glossary/
calendar.html
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Pollenvoorspellingen/-waarschuwingen In veel lan-
den wordt op basis van de pollenkalenders en de
weersverwachting aan het einde van het weerbericht
een pollenverwachting gegeven. Deze informatie is
meestal ook op teletekst (wisselende pagina’s) en in
sommige kranten te vinden.
Websites voor Nederland:
. www.pollennieuws.nl
. www.pollenkalender.tv
. www.allergieradar.nl
Voor België:
. www.airallergy.com/home

Geneesmiddelen

Het Nederlandse Bijwerkingen Centrum Lareb re-
gistreert en geeft informatie over ongewenste bij-
werkingen en neveneffecten van geneesmidelen:
www.lareb.nl

Immuuntherapie

De Patiëntenorganisatie Immuuntherapie geeft
informatie over de immuuntherapie.
P.A. Cogels Osylei 56, 2600 Antwerpen (B)
E-mail: info@immuuntherapie.nl
Website: www.immuuntherapie.be en
www.immuuntherapie.nl

Handicap

Soms zal een allergie, met name astma, kunnen lei-
den tot uitgebreide en kostbare aanpassingen van de
huiselijke omgeving. Informatie hierover is te vin-
den bij:
. het Astma Fonds, website: www.astmafonds.nl
. de Astma en Allergiekoepel, website: www.astma-
en-allergiekoepel.be

ANGO Het Astma Fonds stelt geld beschikbaar via
het ANGO (Algemene Nederlandse Gehandicapten
Organisatie). Telefonisch spreekuur: maandag t/m
woensdag van 10.00 tot 12.00 uur, tel. 00 31 (0)33 -
4653291. De ANGO stuurt dan een aanvraagformu-
lier.
Postadres: ANGO, Postbus 850, 3800 AW Amers-
foort
Websites: www.ango.nl en www.handicap.nl

Lokale overheden (gemeenten, zorgloketten) en
ziektekostenverzekeraars/fondsen/kassen geven
bijna altijd informatie en vergoeden soms (een deel
van) de kosten.

NB. Veel farmaceutische bedrijven geven via hun
websites informatie over allergie en aanverwante
aandoeningen. Deze zijn hier niet opgenomen. Ook
de reguliere sites van veel universiteiten en zieken-
huizen geven soms informatie.
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Woordenlijst

Begrip Verklaring

ABPA Allergische BronchoPulmonaire Aspergillose

Aspergillus(schimmel)infectie bij patiënten met als gevolg een allergische aandoening van de luchtwegen

Acaricide (Latijn: Acaridae) mijtendodende stof

Additiva aan product toegevoegde natuurlijke of chemische stoffen

hier vooral aan voedsel toegevoegde kleur-, geur- en smaakstoffen, smaakversterkers, conserveringsmid-

delen, textuur- en consistentieveranderende stoffen enzovoort

Adrenaline hormoon uit het bijniermerg, overdrachtstof in hersenen en zenuwen, werkt sterk stimulerend en onder-

drukt allergische reacties

Allergeen een natuurlijke of chemische stof uit de omgeving, die bij daarvoor gevoelige mensen en/of dieren een

allergie kan veroorzaken

Allergie specifieke reactie van het immuunsysteem op lichaamsvreemde stoffen die normalerwijze niet schadelijk

zijn

Allergische bronchopulmonaire aspergil-

lose

zie ABPA

Allergische contactdermatitis huidontsteking, eczeem, ontstaat door een allergische reactie bij contact van de huid met een bepaald

allergeen

Allergisch eczeem zie Allergische contactdermatitis

Allergische mars het achtereenvolgens ontwikkelen van diverse allergische klachten bij het ouder worden van kinderen

Anamnese (opnemen van de) medische ziektegeschiedenis van een patiënt

Anafylaxie (Grieks: verlies aan bescherming) door het hele lichaam optredende (systemische) allergische reactie die tot

een shock of zelfs de dood kan leiden

Anemofiele planten windbestuivers: planten die het pollen door de wind laten verspreiden

Angioedeem vochtophoping in de dieper gelegen weefsels;

hier: als gevolg van een allergische reactie

Antigeen stof, meestal een eiwit of een deel daarvan, die in staat is een immuunreactie op te wekken

Antigeenpresenterende cel

(APC)

cel die een organisme of eiwit kan opnemen en, na gedeeltelijke afbraak, laat binden aan een HLA-eiwit aan

het oppervlak (de presentatie), waardoor het eiwitfragment herkenbaar wordt voor T-cellen en een im-

muunrespons kan optreden



Begrip Verklaring

Antilichaam door B-cellen geproduceerd eiwit dat specifiek bindt aan een antigeen

Antihistaminicum stof die de werking van histamine tegengaat door te binden aan de histaminereceptoren van een cel, zonder

dat hij daarbij zelf een reactie geeft, en daardoor de werking van het histamine blokkeert

APC zie Antigeenpresenterende cel

Astma plotseling optredende vernauwing of zelfs blokkering van de luchtwegen (bronchiën) door samentrekking

van de gladde spieren in de luchtwegen, soms met ophoping van slijm, vaak als gevolg van een allergische

reactie

Aspecifieke hyperreactiviteit overdreven sterke reactie op het inademen van irriterende stoffen; treedt op bij concentraties die bij normale

mensen geen reacties geven

Atopie (Grieks: zonder plaats; zonderlinge ziekte) erfelijke aanleg voor het ontwikkelen van een allergie

Atopisch eczeem erfelijk bepaalde, schilferende, jeukende aandoening van de huid die vooral in de eerste levensjaren opreedt;

atopisch eczeem gaat vaak samen met allergieën

Atopisch syndroom geheel van ziekteverschijnselen als gevolg van erfelijke allergieën

Autotroof zelfvoorzienend; autotrofe organismen zoals planten halen hun energie uit niet-organische bron, zoals licht

of chemische stoffen

Aversie afkeer; hier het niet verdragen van een prikkel die niet op een lichamelijke oorzaak berust, maar een

psychische oorzaak heeft

Basofielen basofiele granulocyten: witte bloedcellen met een korrelige inhoud en die na bepaalde kleuringen een

blauwe kleur krijgen; ze binden IgE-antilichamen en kunnen daardoor op een bepaald antigeen reageren

b-blokker

(bètablokker)

geneesmiddelen die binden aan bepaalde adrenerge (d.w.z adrenalinebindende) receptoren zonder zelf een

effect te geven en daardoor de werking van hormonen als adrenaline blokkeren

B-cel

(B-lymfocyt)

witte bloedcel die na stimulatie antilichamen kan gaan maken; B-cellen ontstaan en rijpen in het been-

merg, vandaar de naam ‘B-cel’

B-plasmacel uitgerijpte, plasmarijke B-cel die grote hoeveelheden antilichamen produceert

Beroepsallergie allergie in de werkomgeving bij de uitoefening van het beroep

Beroepsziekte ziekte als gevolg van beroepsgebonden werkomstandigheden

B-geheugencel

(Engels: B-memory cell)

tot antilichaamproductie gestimuleerde, maar rustende B-cel, die bij stimulatie snel weer tot deling en

antilichaamproductie kan worden aangezet

Biocide (Grieks: bios = leven) stof die levende, schadelijke micro-organismen zoals bacteriën en schimmels kan

doden

Biologica

(Engels: biological)

letterlijk: ‘biologisch’;

hier: een geneesmiddel, altijd een eiwit, dat door een organisme gemaakt wordt

Bloed-hersenbarrière endotheellaag in de haarvaten van de hersenen die de uitwisseling van stoffen tussen bloed en hersenen

reguleert

Bradykinine signaalstof die bij infecties uit plasma(bloed)eiwitten wordt vrijgemaakt en die een sterk ontstekingsbevor-

derende werking heeft

CD4-T-cel, T-helpercel witte bloedcel die andere cellen uit het immuunsysteem stimuleert; ontstaat in het beenmerg, maar rijpt in

de thymus, vandaar ‘T-cel’

CD8-T-cel, cytotoxische cel T-cellen die andere cellen van indringers of eigen lichaamscellen (bijv. met virus besmette cellen) kan doden
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Coeliakie overgevoeligheid voor gluten – een eiwit uit granen, vooral tarwe – die leidt tot een ontsteking van de

darmen;

coeliakie neemt een tussenpositie in tussen een allergie en een auto-immuunziekte

Complementsysteem

(complementfactoren)

door immuuncomplexen of via een kettingreactie geactiveerd systeem waarbij uiteindelijk bepaalde eiwitten

(de perforines) overgedragen worden op de te doden cel; deze worden in de celmembraan geı̈ncorporeerd

waarbij deze lek wordt, vandaar de naam ‘perforines’

Contactallergeen een meestal laagmoleculair allergeen dat bij contact met de huid daar een allergische reactie oproept

Contacteczeem allergisch eczeem op de plaats van het directe contact met een bepaald allergeen

Conidiën ongeslachtelijke sporen van schimmels

Conjunctivitis ontsteking van het oogbindvlies

Constitutioneel eczeem zie Atopisch eczeem

Corticosteroı̈d, Cortison steroı̈d bijnierschorshormoon dat o.a. immuuunreacties onderdrukt

Cystic fibrosis

(taaislijmziekte)

erfelijke aandoening waarbij het slijm onder andere in de luchtwegen te weinig vloeibaar (taai) is, daardoor

moeilijk verwijderd (opgehoest) kan worden en zo de luchtwegen kan blokkeren

Cytokines signaaleiwitten: door bepaalde cellen uitgescheiden eiwitten die de groei en ontwikkeling van andere cellen

beı̈nvloeden. Sommige cytokines worden interleukines genoemd

Cytotoxische cel zie CD8-T-cel

Dalton, kDalton één twaalfde van de massa van een koolstof- C12-atoom,

kDalton: kiloDalton: 10006 1 Dalton

Dauwworm nat aanvoelend allergisch eczeem; komt vooral voor bij zuigelingen

Degranulatie het vrijgeven ofwel secreteren van de inhoud van korrels/blaasjes (granula; Engels: vesicles) door een cel, hier

bijvoorbeeld een mestcel

Dendritische cellen cellen met veel lange uitlopers, vooral in de huid en slijmvliezen en worden daar cellen van Langerhans

genoemd; ze fagocyteren, de belangrijkste functie is antigeenpresentatie

Dermatitis (Grieks: derma = huid) huidontsteking

Desensibilisatie het minder of ongevoelig maken voor een bepaald antigeen door intracutane (in de huid) of sublinguale

(onder de tong) toediening van dat bepaalde antigeen

zie ook Immuuntherapie

Diploı̈d cel/organisme waarbij in alle kernen een tweevoudig aantal van dezelfde chromosomen aanwezig is; alleen

geslachtschromosomen kunnen in diploı̈de cellen enkelvoudig voorkomen

Dopamine overdrachtsstof in de hersenen; belangrijk in de frontale cortex, betrokken bij cognitieve functies zoals

aandacht en geheugen

Dubbelblinde test test waarbij noch de arts, noch de patiënt weet of het echte middel dan wel een nepmiddel (placebo) wordt

toegediend

EAA

(Extrinsieke Allergische Alveolitis)

allergische longaandoening (ontsteking) als gevolg van een overgevoeligheidsreactie type III of IV

Eczeem ontsteking van de huid (dermatitis) zonder een infectie of directe beschadiging

Endogeen uit zichzelf voorkomend, ontstaan zonder uitwendige oorzaak

E-nummers code voor door de overheid toegestane voedseladditiva
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Entomofiele planten insectenbestuivers: planten die het stuifmeel door insecten laten overbrengen, het komt dan niet in de lucht

voor

Eosinofielen eosinofiele granulocyten: witte bloedcellen met een korrelige inhoud die bij kleuringen met de rode kleurstof

eosine een rode kleur krijgt;

ze spelen een belangrijke rol bij de late reactie en bij chronische ontstekingen

Epigenetisch effect min of meer blijvende verandering in de werking van het DNA, anders dan door mutatie;

de verandering kan soms – deels en/of een tijdlang – aan volgende generaties worden doorgegeven

Epinefrine = adrenaline; zie aldaar

Epitoop dat deel van een molecuul dat herkend wordt door een antilichaam

Etiologie hier: herkomst, verspreiding en verloop van een bepaald ziekte of aandoening

Eukaryote cel (ook: eukaryonte) cel met een door een dubbelmembraan omgeven kern met daarin de chromosomen die

het DNA bevatten; de chromosomen samen vormen het eukaryotische genoom

Exantheem wijdverspreide, over het hele lichaam, op eczeem lijkende uitslag

Exogeen van buitenaf komend, de oorzaak ligt buiten het object; hier: buiten de persoon zelf

Extrinsieke allergische alveolitis zie EAA

Fagocytose het omsluiten en opnemen van vreemde stoffen/cellen door amoeben of amoeboı̈de cellen, bijvoorbeeld

macrofagen, van het lichaam;

na opname worden ze geheel of gedeeltelijk afgebroken

Fungicide (Latijn: fungus = schimmel) schimmeldodende stof

Galbulten, urticaria, netelroos kleine jeukende, rode bultjes op de huid; ontstaan vaak als gevolg van een allergie

GALT

(Gut Associated Lymfoid Tissue)

het lymfoı̈de, witte bloedcellen bevattende, weefsel in de darmwand

Genoom totaal van erfelijke informatie in de kern van een eukaryoot, bij een prokaryoot: in de cel

Gentechnologie techniek waarbij DNA wordt geı̈soleerd en bewerkt om daarna gebruikt te worden om de werking van het

DNA in de cel te beı̈nvloeden of om daarmee (hier: in bacteriën) bepaalde eiwitten te (laten) maken

Gluten eiwit uit granen, vooral tarwe, waar ze als reservevoedsel (-eiwit) dienstdoen; ze maken het rijzen van het

brood mogelijk, maar zijn ook veroorzakers van voedselallergie en coeliakie

Glycoproteı̈ne eiwit dat voor een groot deel ook uit suikers bestaat; deze suikers zijn aanwezig als ketens aan het oppervlak

van het eiwit;

veel allergenen zijn suikerdragende eiwitten

Gut associated lymfoı̈d tissue zie GALT

Haploı̈d cel/organisme waarbij in alle kernen een enkel aantal (set) verschillende chromosomen aanwezig is

Hapteen klein molecuul dat pas werkt (hier: als allergeen optreedt), als het aan een geschikte eiwitdrager ofwel carrier

gebonden is (hapteen-carriercomplex)

Heterotroof niet-zelfvoorzienend: heterotrofe organismen, bijvoorbeeld mensen, halen hun energie uit organische

bronnen, zoals planten en dieren

Histamine signaalstof: klein molecuul dat onder andere vrijgemaakt wordt door mestcellen en dat de allergische reactie

initieert

HLA

(Humane Leukocyten Antigeen)

(Engels: Human Leukocyte Antigen) zie MHC
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Huidtest test op allergie door verdachte stoffen op de huid – bij een contactallergie: (huid)plaktest – of in de huid – bij

alle andere allergieën: huidpriktest of intracutane test – te brengen

Humorale factoren oplosbare stoffen in het bloed die een signaalfunctie hebben (hormonen) of, na een bepaalde reactie,

kunnen krijgen, bijvoorbeeld bradykinine;

ook algemeen: stoffen in het bloed met een bepaalde functie

Hyphen schimmeldraden

Hygiënehypothese hypothese die veronderstelt dat de toename van allergieën in de westerse wereld (mede) veroorzaakt wordt

door een onnodige, overdreven hygiëne op jonge leeftijd, vooral in de eerste levensjaren

Hymenoptera =Vliesvleugeligen insecten met een volledige gedaanteverwisseling en twee paar doorzichtige vleugels, zoals bijen, hommels

en wespen

Hyperreactiviteit overdreven sterke reactie van het lichaam op bepaalde prikkels

Hyperventilatie versnelde en verdiepte ademhaling waardoor de zuurstofspanning in het bloed te hoog en de koolzuur-

spanning te laag wordt

Hypoallergeen niet-allergeen of minder allergeen; vooral gebruikt in verband met voedselallergie

Hyposensibilisatie zie Immuuntherapie

Idiopathisch (Grieks, letterlijk: eigen ziekte) aandoening zonder een bekende oorzaak

IgE-antilichamen specifiek soort antilichamen die binden aan bepaalde immuuncompetente cellen, zoals mestcellen, baso-

fielen en eosinofielen, waardoor deze geactiveerd worden bij contact met de allergenen waartegen de IgE-

antilichamen gericht zijn

Immuuncompetente cellen cellen die in staat zijn deel te nemen aan een reactie van het immuunsysteem

Immuuncomplex product van een antigeen-antilichaamreactie, vaak grote complexen vormend, soms aangevuld met on-

derdelen van het complementsysteem

Immuunsuppressie afzwakking of volledige onderdrukking van de immuunrepons

Immuuntherapie

(immunotherapie)

ook: desensibilisatie, hyposensibilisatie

therapie waarbij de allergie voor een bepaald allergeen overwonnen wordt of sterk vermindert door dat

allergeen gedoseerd en gecontroleerd aan de patiënt te geven;

toediening gebeurt intracutaan (injectie in de huid) of sublinguaal (tablet of druppels onder de tong)

Inciter niet-allergische stof die een (beroeps)overgevoeligheidsreactie veroorzaakt

Inducer stof die een echte (beroeps)allergie veroorzaakt

Inhalatieallergeen allergeen waarmee je via de lucht (inhalatie: inademing) in aanraking komt

Insectbestoven planten zie Entomofiele planten

Inspanningsallergie een allergische reactie die optreedt na inname van voedsel met daaropvolgend lichamelijke inspanning

Interleukines inname van voedsel met daaropvolgend lichamelijke inspanning

zie Cytokines

Intolerantie het niet verdragen van een bepaalde stof;

zie Voedselintolerantie

Kloon identieke nakomelingen van een enkele cel of organisme;

hier: van B-cellen

Koudeallergie het zich manifesteren van een soort allergische reactie (IgM gemedieerde) bij het inademen van koude lucht
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Kruisallergie/kruisreactie reactie van een allergeenspecifiek allergeen of T-cel met een min of meer gelijkend allergeen afkomstig van

een andere bron, bijvoorbeeld berkenpollen-appelallergie;

Zie ook Para-berksyndroom

Leukocyten kleurloze (witte) cellen in het bloed; ze zorgen voor de afweer

Lymfocyten klasse van witte bloedcellen (leukocyten); ze bestaan uit B-, T- en NK-cellen

Macrofaag grote, langlevende amoeboı̈de cellen die in staat zijn om vreemde cellen/deeltjes in te sluiten, op te nemen

en te verteren en de gevormde antigenen te presenteren; ze ontstaan uit monocyten

Major histocompatibility complex-eiwit-

ten

(MHC-eiwitten)

eiwitten (glycoproteı̈nes) aan het oppervlak van alle lichaamscellen; ze spelen een belangrijke rol bij de

herkenning van eigen versus niet-eigen door het immuunsysteem;

bij mensen ook HLA-eiwitten genoemd

Mestcel grote ronde cellen met een typisch korrelig (‘vetgemest’) plasma en een ronde tot ovale, weinig of niet

gelobde kern;

ze komen vooral voor in de huid en in de slijmvliezen van de ademhalingswegen en het maag-darmkanaal;

ze binden IgE-antilichamen en kunnen daardoor op een bepaald antigeen reageren met het vrijgeven van

onder andere het histamine

MHC zie Major Histocompatibility Complex

Monocyten witte bloedcellen met één grote, boonvormige kern zonder duidelijke insluitsels in het cytoplasma;

het zijn de voorlopers van de macrofagen

Monoklonale antilichamen door een gekweekte kloon van een B-plasmacel geproduceerde, identieke antilichamen

Mucoviscoı̈dose = Cystic fibrosis (taaislijmziekt) zie aldaar

Natural killer cell

(NK-cel)

T-cel die zonder voorafgaande immuunreactie andere, niet-eigen cellen kan doden

Netelroos zie Galbulten

Neutrofielen neutrofiele granulocyten: witte bloedcellen met een korrelige inhoud, die na bepaalde kleuringen een

lichtroze (neutrale kleur) en geen rode (eosinifielen) of blauwe (basofielen) kleur krijgen

Neurohormonen, neurotransmitters stoffen/hormonen die in de hersenen voor de signaaloverdracht tussen bepaalde hersen-/zenuwcellen of

bepaalde gebieden zorgen

Nikkelallergie contactallergie voor het metaal nikkel (Ni); de allergie ontstaat tegen het nikkelion (Ni+) nadat dit aan een

eiwitdrager (carrier) is gebonden

Non Steroid Anti Inflammatory Drugs

(NSAID’s)

groep van niet-corticosteroı̈de, ontstekingsremmende stoffen, bijvoorbeeld aspirine

Oraal Allergie Syndroom

(OAS)

(Engels, letterlijk: mondallergiesyndroom) vorm van voedselallergie die zich uit in mond en keel (rood,

opgezwollen, kriebelig) als gevolg van een lokale allergische reactie; komt veel voor als gevolg van een

kruisreactiviteit tussen berkenpollen en appels en/of noten;

wordt ook wel het para-berksyndroom genoemd

Ortho-ergisch eczeem eczeem dat ontstaat door irriterende stoffen bij overbelasting van de huid, bijvoorbeeld door extreem veel

wassen; het eczeem is niet van allergische aard

Para-berksyndroom

(Engels: Para birch syndrome)

voedselallergie voor steen- of pitvruchten, bepaalde groenten en zelfs noten als gevolg van een kruisallergie

met berkenpollen;

zie OAS

PC20

(Engels: Provoking Concentration 20%)

allergeenconcentratie die bij patiënten met allergisch astma 20% vernauwing van de luchtwegen geeft
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Begrip Verklaring

Placebo (Latijn: ik zal behagen) nepmiddel met dezelfde uiterlijke toedieningsvorm dat wordt gegeven in plaats van

het echte werkzame (te testen) middel

Plakproef test om het oorzakelijke allergeen bij een contactallergie op te sporen;

zie Huidtest

Plasmacel zie B-plasmacel

Perforines zie Complementsysteem

Pollen ofwel stuifmeel (Grieks: pollen = meel) miniem, haploı̈d, meercellig organisme dat de mannelijke geslachtscellen bij planten

overbrengt

Populatiestudie studie naar het voorkomen van (hier: een allergische) aandoening in een gehele groep personen (populatie)

of in ieder geval een groot, representatief, deel daarvan

Prevalentie vóórkomen van een bepaalde (medische) aandoening of conditie in een bepaalde populatie

Priktest test om allergenen (inhalatie- en voedselallergie) op te sporen;

zie Huidtest

Protozoa eencellige, heterotrofe eukaryoten

Provocatietest test op allergische reacties door de patiënt gecontroleerd bloot te stellen aan het verdachte allergeen

Recombinant allergeen kunstmatig allergeen dat met behulp van gentechnologie is verkregen

Rinitis ontsteking van de neusslijmvliezen

Repeated open application test

(ROAT)

provocatietest voor een contactallergische reactie, waarbij het verdachte product in de onderarmplooi wordt

aangebracht

SCIT zie Subcutane immunotherapie

Sensibilisatie de eerste fase bij het opbouwen van een allergie door het maken van IgE-antilichamen tegen een bepaald

allergeen; het IgE bindt aan mestcellen en basofielen, die daardoor gevoelig worden voor het allergeen en bij

verder contact een allergische reactie kunnen geven;

sensibilisatie betekent niet dat er altijd een reactie optreedt bij contact met het desbetreffende allergeen

Signaalstoffen stoffen zoals hormonen die de activiteit van andere cellen/organen beı̈nvloeden

SIT (Engels: Specific Immunotherapy for Allergy)

zie Immunotherapie

SLIT (Engels: Sublingual Immunotherapy)

zie Sublinguale immuuntherapie

Sporen voortplantingscellen van planten en schimmels die uitgroeien tot een meercellig organisme, al is dit

organisme soms erg klein;

plantensporen zijn altijd haploı̈d

Stuifmeel zie Pollen

SubCutane immunotherapie

(SCIT)

(Engels: Subcutane Immunotherapy) immuuntherapie waarbij het allergeen in de huid ingespoten wordt

SubLinguale immunotherapie

(SLIT)

(Latijn: lingua = tong) immuuntherapie waarbij het allergeen als tablet of druppel onder de tong wordt

gegeven

Symptoombestrijders geneesmiddelen die wel de symptomen, maar niet de oorzaak van de ziekte bestrijden

Systeemziekte ziekte die het gehele lichaam betreft (hier: anafylaxie)
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Begrip Verklaring

Systemische allergische reactie allergische reactie die zich door het hele lichaam heen bemerkbaar maakt;

zie Anafylaxie

T-geheugencel

(Engels: memory cell)

eerst tot activiteit gestimuleerde, maar nu rustende T-cel die bij stimulatie weer snel tot deling en activiteit

kan worden aangezet

T-cel

(T-lymfocyt)

cel uit het immuunsysteem die geen antilichamen maakt, maar wel op allerlei andere manieren bij de

immuunreactie betrokken is; ze ontstaan in het beenmerg, maar rijpen in de thymus, vandaar de naam

‘T-cel’

T-helpercel TH-cel die andere cellen uit het immuunsysteem (B- en T-cellen) tot deling en activiteit aanzet

T-killercel zie CD8-T-cel en Natural killer cell

Topicaal plaatselijk

T-regulatory cell,

TREG-cel

T-cel die de activiteit van andere cellen (B-, T-cellen) kan veranderen, stimuleren of onderdrukken

Type-I/II/III/IV-overgevoeligheidsreactie overgevoeligheidsreacties waarbij het immuunsysteem een rol speelt; de type-I-overgevoeligheidsreactie (de

IgE-gemedieerde overgevoeligheidsreactie) is verantwoordelijk voor verreweg de meeste allergische reacties

Urticaria zie Galbulten

Voedselintolerantie het niet verdragen van een bepaalde stof in het voedsel zonder dat er sprake is van een allergie

Wheezing hees, piepend of fluitend geluid bij de ademhaling als gevolg van een verstopping (obstructie) van de

bronchiën (hier: als gevolg van astma)

Windbestoven planten zie Anemofiele planten

Witte bloedlichaampjes zie Leukocyten
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Blümer N, Pfefferle P, Renz H. Development of mucosal immune function in the

intrauterine and early postnatal environment. Current Opinion in Gastroenterolo-

gy 2007;23:655-60.

Cormier E. Diet and child behaviour problems: fact of fiction? Pediatr Nurs 2007;33:

138-43.
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