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nieuwe internationale richtlijnen voor  
diagnose en behandeling koemelkallergie

jaar zijn de meeste kinderen meer 
of minder tolerant geworden voor 
koemelk.
Aan het vaststellen van de juiste 
diagnose van koemelkallergie 
zitten steeds veel haken en ogen. 
Begin vorig jaar gaf de Neder-
landse Gezondheidsraad al het 
advies om voor zuigelingen een 
vereenvoudigde dubbelblinde test 
voor koemelkallergie te ontwik-
kelen. En onlangs werd interna-
tionaal consensus bereikt over 
de aanpak van deze allergie. Een 
internationale taskforce, onder-
steund door een educational 
grant van Nutricia, ontwikkelde 
de Guidelines for the Diagnosis and 
Management of Cow’s Milk Protein 
Allergy in Infants. Het gaat om een 
praktische leidraad voor artsen 
over de diagnostiek en behande-
ling van koemelkallergie. De richt-
lijnen zijn in 2007 gepubliceerd in 
The Archives Disease in Childhood. 
Opvallend is dat bij de richtlijnen 
twee oplossingsrichtingen zijn 
toegevoegd: één voor borstgevoe-
de en de andere voor flesgevoede 
zuigelingen.
Borstvoeding is voor zuigelingen 
de beste voeding en wordt exclu-
sief aanbevolen voor de eerste 6 
levensmaanden. Koemelkallergie 
bij borstgevoede zuigelingen is 
zeldzaam, maar komt voor als 
de baby. De taskforce beveelt 
aan om de moeder te blijven 
ondersteunen bij het geven van 

het laatste woord

borstvoeding. Het advies is om 
borstvoeding te blijven geven, 
terwijl de moeder haar eigen voe-
ding aanpast zodat symptomen 
verdwijnen.
Als het gaat om flesgevoede 
zuigelingen wordt de aanbeveling 
gedaan om een voeding te geven 
op basis van vrije aminozuren 
(AAF) die worden gezien als 
non-allergeen.  AAF zorgen onder 
andere voor een snelle verlichting 
van klachten als spugen en diar-
ree binnen 3 dagen, een snelle 
verlichting van symptomen van 
koemelkallergie binnen 14 dagen 
en een optimale groei. Zoals geïn-
diceerd door de taskforce is AAF 
het enige type zuigelingenvoeding 
geschikt voor alle vormen van 
koemelkallergie (mild, matig of 
ernstig). Deze voeding wordt te-
vens aanbevolen voor zuigelingen 
met failure to thrive (onvoldoen-
de groei of gewichtstoename). 
Voor zuigelingen met milde tot 
matige koemelkallergie adviseert 
de tastkforce een intensief gehy-
drolyseerde zuigelingenvoeding 
met een bewezen effectiviteit. Als 
de symptomen niet verbeteren 
bij het gebruik ervan moet een 
voeding op basis van AAF worden 
overwogen.
Kortom, de richtlijnen geven meer 
duidelijkheid en voorzien in een 
behoefte.

Prof. Dr. Arnold P. Oranje, Erasmus MC  

Koemelk is in het eerste levens-
jaar de meest voorkomende 
oorzaak van voedselallergie. 
Deze komt voor bij twee tot 
drie procent van de zuigelingen. 
Symptomen met verdenking 
van koemelkallergie komen bij 
ongeveer vijftien procent van de 
zuigelingen voor. De sympto-
men voor een koemelkallergie 
ontwikkelen zich bij de meeste 
zuigelingen gedurende de eerste 
levensmaanden. Zeldzaam ont-
staan symptomen na het eerste 
levensjaar. Op een leeftijd van vier 
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