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Voedselallergie

‘   waarmee de 
diagnose van een voedselallergie

definitief kan worden vastgesteld, is
de dubbelblinde test. Als gevolg van
organisatorische en financiële knel-
punten wordt deze test gedaan bij
slechts een deel van de mensen die
daarvoor in aanmerking komen’,
meldt de commissie in het advies als
het gaat om de mogelijkheden voor
diagnostiek. De dubbelblinde place-
bogecontroleerde orale provocatietest,
zoals deze volledig heet, om voedselal-
lergieën vast te stellen, wordt nu
alleen in enkele academische zieken-
huizen gedaan. De dubbelblinde test
om koemelkallergie bij zuigelingen

vast te stellen, is een uitzondering en
wordt al in verschillende grotere zie-
kenhuizen uitgevoerd. Het gaat hierbij
om een bewerkelijke test, die meestal
wordt voorafgegaan door een periode
van vier weken, waarin de consumptie
van een verdacht voedingsmiddel
wordt vermeden. Als de klachten ver-
minderen of verdwijnen, begint de

test, waarbij op één tijdstip het aller-
geen in steeds hogere concentraties,
verborgen in een niet-allergeen voe-
dingsmiddel, wordt aangeboden. Op
een ander moment wordt hetzelfde
voedingsmiddel zonder allergeen
gegeven. Zowel de patiënt als de uit-
voerder van de test weten niet wan-
neer de patiënt het allergeen krijgt.
Door het risico op ernstige reacties
moet de test in een ziekenhuis worden
uitgevoerd. De test duurt ongeveer
een dag, maar zou eigenlijk over
meerdere dagen moeten worden uit-
gevoerd. Volgens de commissie wordt
deze testvorm nu onvoldoende toege-
past en zijn er wachtlijsten.

‘Voor de diagnostiek van koemelk-
allergie bij zuigelingen acht de com-
missie het haalbaar en - vanwege de
relatief hoge prevalentie van deze spe-
cifieke vorm van voedselallergie - ook

Nieuw advies over voedselallergie

Gezondheidsraad pleit voor dubbelbli
In het nieuwe advies Voedselallergie van de Gezondheids-

raad, dat 21 maart verscheen, richten de belangrijkste

aanbevelingen rond voedselallergie zich op preventie,

diagnose, behandeling, informatievoorziening aan pa-

tiënten, etikettering en onderzoek. In het oog springt de

roep om de ontwikkeling van een vereenvoudigde dub-

belblinde test voor koemelkallergie, die het mogelijk

maakt dat de diagnostiek van milde vormen van deze

allergie bij zuigelingen in de toekomst ook op consulta-

tiebureaus kan plaatsvinden.

 

Allergie in cijfers
Voedselallergie is meestal IgE-gemedieerd. In
het lichaam worden IgE-antistoffen aangemaakt
als het in contact komt met een allergeen. De
antistoffen zorgen voor de reactie. Twee tot drie
procent van de zuigelingen, één tot drie procent
van de (oudere) kinderen en één tot twee pro-
cent van de volwassenen zou een IgE-gemedi-
eerde allergie hebben. 

In Nederland hebben vier- tot zesduizend men-

sen een potentieel levensbedreigende voedselal-
lergie, uitgaande van verkoopcijfers van nood-
medicatie. Onder hen 1.000 tot 1.500 kinderen
(60 tot 75 per 100.000 kinderen) en 25 tot 30 per
100.000 volwassenen. ‘Jaarlijks leidt voedselal-
lergie in Nederland tot tientallen of hondertal-
len ziekenhuisopnames en tot één of hooguit
enkele sterfgevallen’, aldus de commissie.

Het kan zijn dat een huidpriktest geen betrouwbare resultaten geeft bij bijvoorbeeld sesam en walnoot.
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gewenst om een eenvoudige dubbel-
blinde test te ontwikkelen die in geval
van milde klachten op het consultatie-
bureau kan worden uitgevoerd’, aldus
de aanbeveling in het advies. ‘De con-
sultatiebureaus testen nu met een
open provocatie (waarbij het allergene
voedingsmiddel zichtbaar is, red.);
waarbij foutpositieve testuitslagen
mogelijk zijn. Vervanging van de open
test door de dubbelblinde test heeft
organisatorische en mogelijk financië-
le consequenties. De winst is dat min-
der baby’s in het medisch circuit
terechtkomen, worden doorgestuurd
naar de tweedelijnsgezondheidszorg,
onnodig als ‘ziek’ worden gezien en
onnodig een aangepaste voeding
gebruiken’, aldus de commissie, die
adviseert een pilotfase vooraf te laten
gaan aan de inzet van deze test.

Multidisciplinair    Verder pleit de
commissie ervoor om de dubbelblin-
de test voor andere voedselallergieën
effectiever in te zetten, omdat ze deze
cruciaal vindt voor de diagnose. Het
advies geeft de overwegingen en
omstandigheden weer waaronder een
test zou moeten worden ingezet. Zo
kan deze nodig zijn als:
– het vermijden van het verdachte aller-
geen grote invloed heeft op de voedsel-
keuze (bijvoorbeeld bij pinda, hazel-
noot, koemelk, tarwe en kippenei);
– een huidpriktest en bloedonderzoek
geen betrouwbare resultaten geven
(bijvoorbeeld bij sesam en walnoot);
– via een gesprek niet te is achterhalen
om welk allergeen het gaat;
– een huisarts een epinefrine-auto-
injector voorschrijft aan een patiënt
met mildere klachten;
– verschillende onderzoeken geen
allergie constateren, maar zorgverle-
ners twijfels hebben over de diagnose.

Hoewel het advies deze overwegin-
gen naar voren brengt, zonder te pre-

tenderen hierover volledig te zijn, pleit
de commissie tegelijkertijd voor het
vaststellen van een multidisciplinaire
richtlijn (door een aparte commissie)
voor de diagnostiek van voedselaller-
gieën. Hierin zou duidelijk moeten
staan wanneer een dubbelblinde test
nodig is. Ook zou er nog een multi-
disciplinaire richtlijn moeten komen
over het voorschrijfgedrag rond de
epinefrine-auto-injector, waarmee het
risico van anafylactische shock verder
naar beneden kan worden gebracht.

Tot slot vindt de commissie dat het
gebruik van onbetrouwbare tests
waarvan het nut niet wetenschappe-
lijk vaststaat, zoals de bepaling van
IgG kinesologie, electrodermale en
cytotoxische tests, zou moeten wor-
den teruggedrongen.

Communicatie    Behalve op het
gebied van de diagnostiek gaat het
advies in op de communicatie rond
hulpverleners en patiënten. Zo zou-
den de werkers in de eerstelijnsge-
zondheidszorg beter moeten worden
voorgelicht over de symptomen van
diagnostiek van voedselallergieën.
Voor patiënten zou de ontwikkeling

van een geautomatiseerd informatie-
systeem op de supermarktvloer een
verlichting van de ziektelast kunnen
betekenen. Behalve een tijdsbesparing
bij het winkelen zou dat het risico op
dieetfouten kunnen verminderen.

Vooralsnog heeft de patiënt in de
praktijk te maken met een regeling

voor etiketten die ‘may contain’-
claims toestaat. Hierdoor worden veel
producten die in principe geen sporen
van allergenen bevatten ‘ten onrechte’
uitgesloten van de voedselkeuze van
patiënten. De commissie bepleit om
de ‘may contain-labeling’ op produc-
ten met minimale risico’s zoveel
mogelijk terug te dringen. De over-
heid zou in samenspraak met patiën-
tenorganisaties, bedrijven, weten-
schappers, artsen en diëtisten 
moeten vaststellen welke risico’s 
nog aanvaardbaar zijn.

blinde test koemelkallergie

Het advies van de Gezondheidsraad over voed-
selallergie kwam tot stand na een verzoek van de
minister van VWS op 9 februari 2004. Aanleiding
vormde de toegenomen aandacht voor voedsel-
allergieën in de media en de vragen die werden
opgeworpen over het ontstaan en de grootte van
het gezondheidsprobleem en de mogelijke oplos-
singen ter voorkoming van voedselallergieën. De
vragen van de minister richtten zich onder meer
op de prevalentie van voedselallergieën in ver-
schillende (leeftijds)categorieën; de betekenis
van de hygiënehypothese; het gezondheidsver-
lies door allergieën en de daarbij komende
gezondheidskosten; de effectiviteit van diag-

nostiek, preventie en behandeling en de daarmee
te behalen gezondheidswinst in relatie tot de
kosten.

In het advies worden al deze aspecten behan-
deld, zij het dat de commissie geen inschatting
kan geven van de kosten van voedselallergie,
‘noch van de kosteneffectiviteit van preventie-
maatregelen, diagnostiek en behandeling, omdat
de daarvoor benodigde gegevens op alle fronten
tekort schieten’, aldus de commissie in het rap-
port.

De volledige versie van het advies is te down-
loaden via www.gr.nl.

Wachtlijsten voor dubbelblinde 

allergietest

Voedselallergieadvies op verzoek van ministerie VWS


