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Voeding en gezondheid

    druk van ‘de
Standaard’ van het Voedingscen-

trum, die tien jaar geleden voor het
eerst verscheen om meer uniformiteit
te bereiken bij de diagnose en behan-
deling van kinderen met voedselaller-
gie en kinderen die daarvan worden
verdacht. In die tien jaar is er steeds
meer aandacht gekomen voor preven-
tie van allergie. In deze vijfde druk is
het preventiebeleid belangrijk gewij-
zigd en vereenvoudigd, mede door
gebrek aan bewijs van veel bestaande
maatregelen.

Frank Kneepkens, kinderarts-gastro-
enteroloog bij het VU medisch cen-

trum in Amsterdam, is vanaf het eer-
ste uur bij de Standaard betrokken als
voorzitter van de redactieraad. Hij
bevestigt dat preventie steeds belang-
rijker is geworden. ‘Ik heb het gevoel
dat er op dit moment in de interna-
tionale literatuur zelfs meer artikelen
verschijnen over preventie van aller-
gie dan over voedselallergie.’ Niet
onlogisch vindt hij, ‘omdat de preva-
lentie van allergieën stijgt, waardoor
de maatschappij te maken krijgt met
grotere gezondheidsproblemen en dus
met een duurdere gezondheidszorg.

En er zijn aanwijzingen dat je met
preventie van voedselallergie astma
en hooikoorts op latere leeftijd kunt
voorkomen.’

De grotere aandacht voor voedselal-
lergie in allerlei media betekent wel
meer risico op overdiagnostiek. ‘Tien
jaar geleden moesten we collega’s
erop wijzen op tijd aan een voedselal-
lergie te denken. Tegenwoordig is het
eerder het tegendeel. Nu benadrukken
we dat ze niet altijd alleen aan voed-
selallergie moeten denken en dat er
meer oorzaken voor de klachten kun-
nen zijn. Artsen moeten het hele tra-
ject uit de Standaard met de kinderen
doorlopen voordat de diagnose ge-
steld kan worden. Ze moeten niet te
gemakkelijk met de ouders meegaan.
Volgens de ouders hebben wel vijf
keer zo veel kinderen voedselallergie
als in werkelijkheid het geval is’, aldus
Kneepkens.

Voedselallergie gaat bij zuigelingen
in 90 procent van de gevallen om
koemelkallergie, de rest is vooral
allergie voor ei en soja. De meeste
zuigelingen groeien er ook weer over-
heen: na een jaar is de koemelkaller-
gie bij 60 procent van de kinderen
over en na vijf jaar is 97 procent
genezen.

Meer preventie    Uit talloze epide-
miologische studies blijkt dat de pre-
valentie van allergische aandoenin-
gen, zoals atopisch (erfelijk) eczeem,

astma en allergische rinitis (hooi-
koorts), de afgelopen decennia is toe-
genomen. Het staat niet vast of er een
toename is van voedselallergieën. Of
er is geen reële toename, of de ver-
schillende methoden van diagnostiek
in de onderzoeken veroorzaken teveel
variatie in de resultaten.

Toch adviseert de Standaard om
meer baby’s voor preventiemaatrege-
len in aanmerking te laten komen dan
voorheen, 30 in plaats van maar vijf
procent. Hoe kan dat? Kneepkens:
‘We gingen eerst uit van een dubbel-
positieve gezinsanamnese om te bepa-
len bij wie de erfelijke aanleg voor
allergie sterk genoeg was om preven-
tieve maatregelen nodig te maken.
Dat houdt in dat twee eerstegraadsfa-
milieleden, dus beide ouders of een
ouder broertje of zusje een bewezen
allergie moeten hebben. We waren zo
streng omdat de maatregelen heel
ingrijpend waren. De kinderen kre-
gen, als ze tenminste geen borstvoe-
ding kregen, bijvoorbeeld een jaar
lang een sterk hypoallergene zuigelin-
genvoeding, waarin alle eiwitten
gehydrolyseerd ofwel voorverteerd
zijn, een hele dure en in wezen
“abnormale” voeding. Bovendien
werd geadviseerd het huis te saneren
van mogelijke allergenen, met alle
consequenties van dien, zoals het
wegdoen van huisdieren. Preventie
bestaat nu alleen uit voedingsmaatre-
gelen, waarbij borstvoeding eerste
keuze is, en niet roken tijdens de
zwangerschap en in de omgeving van
de baby.’

‘Ongeveer vijf procent van de kinde-
ren heeft een dubbelpositieve gezins-
anamnese. Maar van de gezonde kin-
deren zonder enige erfelijke belasting
krijgt ook vijf tot vijftien procent
allergie. Met preventie bereikte je dus
een heel klein groepje met een grote
erfelijke aanleg, maar je miste er veel
meer. Tegenwoordig gaan we uit van
een enkelpositieve gezinsanamnese,

Borstvoeding en niet-roken beste prevent

Voedselallergie komt misschien niet eens vaker voor dan vroeger, maar andere allergische aan-

doeningen wel. Daarom wordt preventie toch steeds belangrijker. In de nieuwste uitgave van de

Landelijke standaard voedselallergie bij zuigelingen wordt geadviseerd om bij veel meer zuigelin-

gen preventieve maatregelen toe te passen dan tot nu toe. Er zijn voldoende aanwijzingen dat

daarmee de kans op allergische afwijkingen op latere leeftijd kleiner wordt. Gelukkig zijn de pre-

ventiemaatregelen veel makkelijker uitvoerbaar en minder kostbaar geworden. Het belangrijkste

advies is om niet te roken en de eerste zes maanden alleen borstvoeding te geven.
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dat wil zeggen dat een zuigeling een
verhoogd risico heeft als één gezinslid
bewezen allergie heeft. Volgens schat-
tingen is dat zo’n 30 procent. Zo
bereik je veel meer kinderen met ver-
hoogd risico. Maar in feite bereik je
de hele bevolking met het advies aan
iedereen om zes maanden borstvoe-
ding te geven en niet te roken’, stelt
Kneepkens vast.

Minder maatregelen    ‘De voe-
dingsmaatregelen bij preventie zijn
een stuk eenvoudiger en minder
belastend geworden’, vervolgt hij.
‘Borstvoeding is eerste keuze en de
moeder hoeft tijdens de borstvoe-
dingsperiode zelf geen dieet te volgen.
Kiezen de ouders voor flesvoeding
dan wordt een hypoallergene zuige-
lingenvoeding geadviseerd. Met de
komst van de partiële hydrolysaten
enkele jaren geleden zijn de kosten
van een dergelijke voeding aanzienlijk
gedaald. Partiële hydrolysaten, waarin
de eiwitten slechts gedeeltelijk zijn
voorverteerd, blijken net zo geschikt
voor preventie als de veel duurdere,
sterk gehydrolyseerde zuigelingenvoe-
dingen. Dan zijn de preventiemaatre-
gelen ook nog teruggebracht van een
jaar tot een half jaar. Het tweede half-
jaar blijkt geen extra effect op te leve-
ren. Evenmin is langer uitstel van de
introductie van sterke allergenen als
soja en kippenei dan tot de leeftijd
van zes maanden bewezen effectief.
Alleen als het kind bekend is met
voedselallergie worden sterke allerge-
nen later geïntroduceerd.’

Huisdieren mag    Nieuw in het
preventiebeleid is ook dat saneren
van het huis niet meer hoeft. Mijtvrije
matrashoezen, synthetisch bedden-
materiaal en harde slaapkamervloeren
blijken geen bewezen preventief effect
te hebben. Dit geldt ook voor het
wegdoen van huisdieren en het afzien
van bezoek aan het kinderdagverblijf.

Deze maatregelen worden alleen nog
gericht toegepast bij de behandeling
van astma.

Over de rol van pro- en prebiotica
bij (de preventie van) allergie is
Kneepkens kort. ‘Er is welgeteld één
onderzoek waaruit blijkt dat probioti-
ca helpen om eczeem te voorkomen.
Maar datzelfde onderzoek suggereert
dat astma op latere leeftijd vaker
voorkomt. Een averechts effect dus.
Voor prebiotica is nog geen bewijs dat
ze enige invloed hebben op allergi-
sche aandoeningen.’

Basis voor beleid    De nieuwe
Standaard is inmiddels geïntrodu-
ceerd bij de consultatiebureau-artsen.
Kneepkens hoopt dat de adviezen uit
de Standaard uiteindelijk ook als basis
kunnen dienen voor zowel de eerste-
als tweedelijnsgezondheidszorg. ‘Tot
nu toe bestond er vrij veel variatie in
wat kinderartsen doen bij allergie, ze
hebben er allemaal zo hun eigen
ideeën over’, zegt hij. Het begin is er.

‘De sectie Kinderallergologie van de
Nederlandse Vereniging van Kinder-
artsen werkt aan een protocol op
basis van de Standaard. Ook zijn de
uitgangspunten van de Standaard
terug te vinden in het Werkboek
Kinderallergologie, dat over een half
jaar zal verschijnen.’

De Standaard is te bestellen bij het
Voedingscentrum voor € 11,50 (10
stuks € 85). Op www.voedingscen-
trum.nl is via de keuze voor professio-
nals en consultatiebureaus o.a. een
stroomschema voor diagnose, behan-
deling en preventie van voedselaller-
gie te vinden en een actueel overzicht
van voedingen voor de behande-
ling en preventie van voedsel-
allergie.
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