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Interview

‘Voor een voedselallergie is er eigenlijk nog geen 
goede behandeling’, aldus Knulst. Des te belangrijker is

het om een juiste diagnose te stellen. ‘Patiënten die van de
huisarts of specialist een verwijzing krijgen, vragen we eerst
een vragenlijst in te vullen zodat we een beter beeld van de
ernst van de klachten krijgen. Soms kunnen ze er zelf geen
touw aan vastknopen waarvoor ze nu precies gevoelig zijn
en in welke mate ze op voedingsmiddelen reageren. Een
goede diagnose berust allereerst op een nauwkeurig nagaan
van de ziektegeschiedenis. We doen vervolgens altijd een
huidtest die we eventueel aanvullen met een bloedonder-
zoek. Daarna kan een provocatie met het voedingsmiddel
plaatsvinden om de diagnose te bevestigen. Wat in de
meeste gevallen volgt, is het voorschrijven van een elimina-
tiedieet waarin de voedingsmiddelen, waarvoor de patiënt
allergisch is, niet meer voorkomen. Sommige patiënten, die

ernstige reacties vertonen, dienen daarnaast nog een
(nood)medicatie te krijgen, waarmee ze een onverhoopt
optredende allergische reactie kunnen onderdrukken. Het
gaat dan om medicijnen als antihistaminica, corticosteroï-
den of adrenaline.’

Het aantal patiënten dat een voedselallergie heeft, is vol-
gens Knulst niet goed bekend. In Nederland wordt het aan-
tal volwassenen met deze aandoening geschat op twee tot
drie procent. Bij hen gaat het vooral om allergieën die ont-
staan door appel, kiwi, perzik, pinda en noten, waarvan pin-
da’s de belangrijkste zijn wat betreft de ernst van de reac-
ties. Van de Nederlandse kinderen heeft naar schatting drie
tot vijf procent een voedselallergie. Bij hen gaat het vooral

om koemelk-, kippenei-, pinda- en notenallergie. ’Er wordt
in Europees verband nu wel een studie verricht om beter in
kaart te brengen om hoeveel gevallen het gaat en welke
allergenen daarbij betrokken zijn’, meldt Knulst, ‘maar voor-
alsnog ontbreken goede epidemiologische gegevens. We
weten wel dat ongeveer vijftien tot dertig procent van de
Nederlanders denkt een voedselallergie te hebben, maar dat
is niet reëel, te hoog dus. Waarschijnlijk leggen ze een ver-
keerd verband tussen hun eten en hun klachten die soms
een heel andere oorzaak blijken te hebben. Mogelijk heeft
het ook te maken met het feit dat diëten nogal eens worden
voorgeschreven in het kader van alternatieve behandelme-
thoden. De percentages die we nu hanteren voor mensen
met een voedselallergie lijken misschien laag, maar we moe-
ten daarbij niet uit het oog verliezen dat een voedselallergie
niet alleen de patiënt aangaat. In de praktijk moet je de last
die een allergie met zich meebrengt eigenlijk met een factor
vijf vermenigvuldigen. Het aangepaste voedingsgedrag heeft
invloed op de andere gezinsleden, vooral als het om kinde-
ren gaat. De hele omgeving moet er rekening mee houden,
crèches, scholen enz. Dat is anders bij bijvoorbeeld een dia-
betespatiënt, waarbij dat veel minder het geval is.’

Variatie    Knulst signaleert dat er tussen patiënten veel
variatie is in de reactie die ze vertonen als ze een allergeen
binnenkrijgen. Geeft fruit bij de één een minder heftige
reactie van bijvoorbeeld jeuk in de mond, bij de ander kan
het leiden tot een flinke zwelling. Ook de respons op de
dosis kan variëren tussen personen. Daarbij speelt ook de
toestand van een patiënt nog een rol: is een patiënt psy-
chisch of lichamelijke moe, door stress bijvoorbeeld, of is er
tevens sprake van astmatische klachten. Ook een griep -
vooral bij ouderen - kan van invloed zijn op de ernst van de
klacht. Ongeveer tien procent van de patiënten heeft een
ernstige reactie, die kan variëren van een anafylactische
shock tot flinke huidzwellingen met rode uitslag. 

‘We voeren op dit moment een onderzoek uit om de
gevoeligheid van allergiepatiënten te meten’, licht Knulst
toe. ‘We doen dat met een provocatietest met voedingsmid-
delen. Hiermee willen we te weten komen bij welke minima-
le dosering nog een reactie optreedt en hoe ernstig deze dan
is. We zien bijvoorbeeld dat sommige mensen bij 100 micro-
gram van een pinda al een allergische reactie hebben, maar
er zijn er ook die pas bij 1 gram reageren. Het ziet er naar
uit dat sommige allergiepatiënten die een allergeen onder
een bepaalde lage dosis krijgen aangeboden, geen reactie
meer vertonen. Als we kunnen vaststellen wat de onder-
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waarden van verschillende voedingsmiddelen zijn, dan kun-
nen deze gegevens in de toekomst leiden tot veiliger voed-
sel. Producenten kunnen hiermee rekening houden in hun
productieproces. Zo kunnen ze producten gaan maken waar-
in het allergeen misschien nog wel voorkomt, maar in zoda-
nig kleine hoeveelheden dat dit voor de meeste patiënten
geen problemen meer zal opleveren. Voor patiënten bete-
kent dit dat ze minder voedingsmiddelen hoeven uit te slui-
ten wat hun kwaliteit van leven kan verbeteren.’

Etikettering    Voorlopig kunnen allergiepatiënten hun
keuze voor voedingsmiddelen baseren op het etiket. De
Warenwet schrijft voor dat 12 allergenen op het etiket moe-
ten staan als ze in een product voorkomen. ‘Op zich is deze
nieuwe wetgeving een goede vooruitgang voor patiënten’,
vindt Knulst. ‘Er is echter een onbedoeld neveneffect opge-
treden. Sommige fabrikanten zetten nu uit voorzorg op hun

etiket dat hun producten sporen van allergenen kunnen
bevatten, ook als ze niet in het product voorkomen, bijvoor-
beeld omdat ze ook andere producten maken waar het aller-
geen wel in zit. Ze willen hiermee het risico van een moge-
lijke kruisbesmetting die in de fabriek zou kunnen optreden,
ondervangen. Helaas leidt deze ‘may contain-labeling’ ertoe
dat nu veel producten voor allergiepatiënten niet meer
beschikbaar zijn. Dat is jammer, want als er geen gerede
kans is dat er een allergeen in een product komt, hoef je het
ook niet op het etiket te zetten. We kijken nu samen met
patiëntenorganisaties en de overheid naar wat de mogelijk-
heden zijn om aan deze praktijk wat te doen. Misschien
moeten we toe naar een situatie waarin er sprake is van
kleine, maar aanvaardbare risico’s. We kunnen bijvoorbeeld
nagaan of een allergeen vooral milde of ook ernstige reac-
ties veroorzaakt en hoe vaak deze reacties dan voorkomen.
Neem soja. Hiervan is bekend dat het bijna nooit ernstige
reacties veroorzaakt, maar het wordt wel op het etiket als
allergeen geplaatst, naast pinda wat juist vaak ernstige
klachten geeft. Of neem tarwe, een grondstof die in heel
veel producten wordt verwerkt. Er wordt op de verpakking
een allergierisico gezet, maar dat is gering, omdat tarweal-
lergie zeldzaam is. Eigenlijk gaat het om de gluten van tar-

we die coeliakie kan veroorzaken. Dat is een ziekte die geen
acute klachten veroorzaakt, maar chronische darmklachten.’

Als het aan Knulst ligt, zou in de wetgeving meer nuance
kunnen worden aangebracht. Hij heeft het tij mee, want ook
de Gezondheidsraad heeft zich op verzoek van de ministers
van landbouw en volksgezondheid gebogen over voedselal-
lergieën. ‘De aandacht voor voedselallergieën is een tijdje
onderbelicht geweest, maar het instellen van een commissie
door de Gezondheidsraad, geeft aan dat het weer in de
belangstelling staat’, aldus Knulst, die zelf ook lid van 
de Gezondheidsraadcommissie was. 

‘Allergiepatiënten vertonen bij bepaal-

de lage dosis geen reactie meer’
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André Knulst.


