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Zelfmanagementtraining voor  
patiënten met voedselallergie

Renate Bennink

Naar aanleiding van de problemen die de afdeling Allergologie van 
het UMC Utrecht opmerkte bij patiënten met een voedselallergie, 
is de zelfmanagementtraining ‘Leef ! met voedselallergie’ tot stand 
gekomen. ‘Leef ! met voedselallergie’ is een online training met als 
doel het omgaan met een voedselallergie in het dagelijks leven te 
vergemakkelijken. 

‘Er is een training voor volwassenen vanaf 18 jaar met een voedsel- 
allergie en een training voor ouders van jonge kinderen met een 
voedselallergie’, legt Harmieke van Os, verpleegkundig onderzoeker 
in het UMC Utrecht, uit. De online training is bedoeld als aanvulling 
op de medische zorg, gegeven door de huisarts of specialist. Om de 
training te kunnen volgen moet de diagnose voedselallergie zijn vast-
gesteld door de behandelaar. Doordat de aanmelding via een behan-
delaar of specialist verloopt, ziet deze erop toe dat de patiënt betrouw-
bare en up-to-date informatie krijgt. Het voorkomt dat patiënten zelf 
op zoek gaan naar adviezen en onnodig producten gaan mijden. Via 
de behandelaar worden de inloggegevens verstrekt. Deelname aan de 
training is gratis.

Ontwikkeling training ‘Leef! met voedselallergie’  
(www.leef-met-voedselallergie.nl) heeft eerst een pilotfase doorlopen. 
Tijdens de pilot is onderzocht of de online zelfmanagementtraining 
nuttig en bruikbaar is voor patiënten en zorgverleners. Deelnemers 
aan de pilot waardeerden de training met gemiddeld een acht. 
Van Os: ‘Er is wel een aantal technische problemen naar voren geko-
men, deze zijn opgelost en aangepast. Ook zijn de teksten naar aan-
leiding van enkele opmerkingen verbeterd. De definitieve versie is in 
mei 2011 online gegaan.’
De online training kan gemakkelijk worden aangepast als er nieuwe 
ontwikkelingen zijn op het gebied van voedselallergie. De ervaringen 
van patiënten die de training volgen, worden de komende periode 
gemonitord.

SOOrtgelijke prOgramma’S ‘In Nederland bieden patiën-
tenverenigingen wel informatie over voedselallergieën aan, maar een 
soortgelijk programma is er, voor zover de ontwikkelaars weten, niet’, 

vertelt Van Os. In Nederland en in het buitenland bestaat er wel een 
format voor andere ziektebeelden als reuma, depressie en eczeem, 
maar niet specifiek voor voedselallergieën. ‘Onze zelfmanagement-
training ‘Leef! met voedselallergie’ kenmerkt zich door de combinatie 
van diverse tools die zijn gebruikt, zoals video’s, verhalen van patiën-
ten en oefeningen’, besluit Van Os.

De training is, met subsidie van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars,  
ontwikkeld door de afdeling Dermatologie/Allergologie van het UMC 
Utrecht, in samenwerking met de Stichting Voedselallergie, het Anafylaxis 
Netwerk, het Voedingscentrum en patiënten van het UMC Utrecht.-

inhoud van de training

de zelfmanagementtraining bestaat uit zes modules met in-
formatie, ervaringsverhalen, video’s en oefeningen. 
1.  voedselallergie: hierin wordt uitgelegd wat een voedsel- 

allergie is, hoe een reactie ontstaat en welke klachten op 
kunnen treden.

2.  diagnostiek: hierin wordt uitgelegd welke onderzoeken 
gedaan worden om de diagnose te stellen en wat de rol 
van de arts en diëtist hierin is.

3.  Handelen bij een allergische reactie: gebruik van medica-
tie en de adrenalinepen.

4.  dieet bij voedselallergie, hierin worden o.a. de 14 allerge-
nen behandeld, waarvan etikettering verplicht is (gluten, 
soja, ei, melk, noten, mosterd, schaaldieren, vis, pinda, 
selderij, sesam, lupine, weekdieren en sulfiet). 

5.  kruisreacties, bijvoorbeeld over hoe het komt dat hooi-
koorts en voedselallergie soms samengaan.

6.  omgaan met voedselallergie in het dagelijks leven. in de 
training voor volwassenen worden onderwerpen bespro-
ken als: vakanties, uit eten gaan, voedsel in het buiten-
land, hoe leg je het de omgeving uit. in de training voor 
ouders wordt bijvoorbeeld ingegaan op voeding op school 
en op verjaardagsfeestjes.


