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ABSTRACT 
 

Doel: Het presenteren van een kritisch overzichtsartikel inzake voedingsallergieën met een speciale 

aandacht voor de epidemiologie, de risicofactoren, de klinische manifestaties, de diagnostische 

benadering, de therapie en preventie van voedingsallergieën. 

 

Methode: Om een overzicht te verwerven van de verschenen literatuur werd de databank PUBMED  

geraadpleegd.  

 

Resultaten: Voedingsallergieën worden gedefinieerd als het herhaald optreden van ongunstige 

klinische reacties in navolging van ingestie van voedselallergenen gemedieerd door een abnormale 

immunologische respons. De prevalentie van voedingsallergieën lijkt te stijgen doorheen de afgelopen 

decaden. De klinische expressie van voedingsallergieën is het gevolg van complexe interacties tussen 

genetische factoren en omgevingsfactoren. De allergische reacties manifesteren zich in een breed 

spectrum van klinische reacties doorheen verschillende medische disciplines. De diagnose van 

voedingsallergieën is gebaseerd op consensus en richtlijnen en omvat naast een gedetailleerde 

klinische anamnese en klinisch onderzoek, het gebruik van allergietesten, het eliminatiedieet en de 

toepassing van orale voedselprovocaties. De therapie is gericht op eliminatie van het causale 

voedselallergeen. Preventieve maatregelen vertalen zich in aanbevelingen inzake de duur van 

borstvoeding en de timing van introductie van voedsel.  

 

Discussie: Door gebrek aan  internationaal, gestandaardiseerd epidemiologisch onderzoek heerst er 

een onzekerheid inzake de prevalentie van voedingsallergieën. De belangrijkste risicofactor voor het 

ontwikkelen van voedingsallergieën is een genetische predispositie. Tevens wordt een rol 

toegeschreven aan de timing van introductie van voedsel, de hygiëne hypothese, het gebruik van 

antacida en de intestinale microbiële flora. Voedingsallergieën veroorzaken zowel acute, subacute als 

chronische reacties. Het frequentst aangetaste orgaan is de huid, gevolgd door de gastrointestinale 

tractus. De gouden standaard in de diagnose is de DBPCFC. Echter in de klinische praktijk steunt 

diagnose op een combinatie van anamnese, klinisch onderzoek, gevalideerde allergietesten ter 

bevestiging van allergische sensibilisatie en eliminatiediëten. De enige bewezen therapie is eliminatie 

van het causale voedselallergeen. Tevens is educatie van de patiënt en zijn omgeving noodzakelijk. 

Preventieve maatregelen steunen eerder op consensus dan op evidentie.  

 

Conclusie: Er is nood aan meer onderzoek inzake de epidemiologie en risicofactoren van 

voedingsallergieën. De diagnostische benadering in de klinische praktijk dient gestandaardiseerd te 

worden. Meer onderzoek in de immunopathogenese kan aanleiding geven tot verbeterde diagnostische 

testen, therapeutische en preventieve maatregelen.    
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INLEIDING 
 

Doorheen de laatste decaden zijn voedingsallergieën uitgegroeid tot een majeur gezondheidsprobleem 

in de Westerse wereld. Voedingsallergieën worden geassocieerd met een significante morbiditeit en 

zijn potentieel levensbedreigend. Tevens hebben de reacties een financiële en sociale impact op het 

kind en zijn familie en zijn ze verantwoordelijk voor een significante daling van de levenskwaliteit. 

De prevalentie van voedingsallergieën lijkt toe te nemen. Echter heerst er nog steeds onduidelijkheid 

over de ware omvang van de aandoening in de maatschappij. Onderzoek heeft aangetoond dat 

gemiddeld 90% van alle voedsel geïnduceerde allergische reacties veroorzaakt worden door slechts 8 

voedingsmiddelen: eieren, koemelk, soja, tarwe, pindanoten, boomnoten (waaronder pecannoten, en 

walnoten), vis en schaaldieren (garnaal, krab en zeekreeften). Voedingsallergieën zijn een 

diagnostische en therapeutische uitdaging voor pediaters en allergologen. Een toenemende kennis van 

de immunopathogenese is van cruciaal belang voor een optimalisering van de diagnostische 

benadering van patiënten met een voedingsallergie.  

 

Recent wordt veel onderzoek uitgevoerd inzake voedingsallergieën. Deze thesis biedt een kritisch 

overzicht van de verschenen literatuur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PP: peyerse platen 

MLN: mesenterische lymfenodi 

M cellen: Microfold cellen 

DC: dendritische cel 

APC: antigeen presenterende cel 

TLRn: Toll-like receptoren 

IDO: indoleamine 2,3 dioxygenase 

SEB: stafylococcen enterotoxine B 

NsLTPs: niet specifieke lipide transfer proteïnen 

DBPCFC: dubbel blinde, placebo gecontroleerde voedselprovocatie 

NSAID: niet steroïdale anti-inflammatoire drugs 

ACE-inhibitoren: angiotensine converting enzyme inhibitoren 

RAST: radioallergosorbent test 
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METHODOLOGIE 
 

Om een overzicht van de verschenen literatuur inzake voedingsallergieën te bekomen, werd de 

databank PUBMED geraadpleegd. Artikels in verband met definitie en classificatie van 

voedingsallergieën werden gevonden gebruik makend van de termen “food allergy”, 

“hypersensitivity”, “adverse reactions”, “allergy and immunology” en “immunoglobulin E”. Literatuur 

inzake epidemiologisch onderzoek werd gevonden op basis van de termen  “prevalence”, “incidence” 

in combinatie met “food allergy”. Artikels inzake de immunopathogenese van voedingsallergieën 

werden bekomen door combinatie van de termen “food allergy”, “pathogenesis”, “oral tolerance”, 

“allergic sensitization” en “Th2 adjuvants”. Informatie inzake voedselallergenen werd bekomen door 

gebruik te maken van de termen “food allergens”, “plant food allergy”, “animal food proteïns”, 

“pollen allergens” en  “cross-reactivity”. Literatuur met betrekking tot de risicofactoren voor het 

ontwikkelen van voedingsallergieën werd bekomen via combinatie van de termen  “food allergy”, 

“risks”, “hygiene hypothesis”, “atopic march” en “peanut allergy”. Artikels inzake de klinische 

manifestaties van voedingsallergieën werden bekomen door gebruik te maken van een combinatie van 

de termen  “food allergy”, “childhood”, “ clinical manifestations”, “anaphylaxis”, “exercise-induced 

anaphylaxis”, “atopic dermatitis”, “eosinophilic esophagitis” en “ oral allergy syndrome”. Voor 

diagnose en therapie werd gebruik gemaakt van de termen “food allergy”, “diagnosis”, “management” 

en “oral challenge”. Enkel de meest recente en relevante artikels werden geïncludeerd.  
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RESULTATEN 

1 Definitie en classificatie voedingsallergieën 

In 1984 wordt door de Amerikaanse Academie van Allergologie en Klinische Immunologie en het 

Nationaal Instituut van Allergie en Infectieziekten een consensus bereikt inzake de terminologie van 

ongunstige reacties secundair aan ingestie van voedingsmiddelen. Deze beschouwing wordt in 1995 

opnieuw geëvalueerd door de Europese Academie van Allergologie en Klinische Immunologie. 

Kenmerkend voor de revisie is de realisatie van de classificatie van deze ongunstige reacties op basis 

van het causale pathogene mechanisme 
(figuur 1)

. Een eerste onderscheid wordt gemaakt in toxische en 

niet – toxische reacties.  

Toxische reacties kunnen bij elk individu voorkomen indien toxinen in voldoende hoge hoeveelheid 

worden opgenomen. Deze reacties kunnen enerzijds veroorzaakt worden door natuurlijke substanties 

aanwezig in voedingsmiddelen, anderzijds door substanties toegevoegd door ambachtelijke of 

industriële verwerking, door contaminatie of additie. Een illustratie hiervan is het scromboïd 

syndroom, een voedselinfectie gepaard gaande met jeuk en huiduitslag na het eten van bedorven vis 

(Davis, 2009).  

In tegenstelling tot de toxische reacties zijn de  niet – toxische reacties afhankelijk van een individuele 

gevoeligheid en vaak niet dosis gerelateerd. Deze reacties zijn bijgevolg gekend onder de term 

voedselovergevoeligheid. Zij worden nader onderverdeeld in voedingsallergieën en 

voedselintoleranties naargelang respectievelijk de aan- en afwezigheid van een immunologische 

implicatie.  

Tot de voedselintoleranties behoren zowel de enzymatische als de farmacologische reacties. Een 

enzymatische intolerantie wordt veroorzaakt door de onmogelijkheid van de gastheer om welbepaalde 

substanties in het voedsel te metaboliseren (Montalto et al., 2008). Voedselintoleranties zijn eerder 

zeldzaam met uitzondering van lactase deficiëntie geassocieerd aan een lactose intolerantie. 

Chemicaliën in het voedsel, zoals vasoactieve amines waaronder histamine en tyramine, 

methylxanthines waaronder cafeïne en alcohol zijn verantwoordelijk voor farmacologische 

intoleranties (Montalto et al., 2008). Tevens kunnen idiosyncratische reacties aanleiding geven tot niet 

– allergische reacties. Deze definitie omvat elke ongunstige reactie  tegenover voedsel die niet 

ondergebracht kan worden in bovenvernoemde categorieën. Hiertoe behoren ondermeer de reacties 

tegenover voedseladditieven zoals bewaarmiddelen (Montalto et al., 2008).  

Voedingsallergieën tenslotte worden gedefinieerd als het herhaald optreden van ongunstige klinische 

reacties in navolging van ingestie van voedselallergenen gemedieerd door een abnormale 

immunologische respons (Ferreira and Seidman, 2007). De reacties worden onderverdeeld naargelang 

het onderliggend causale immuunmechanisme in IgE gemedieerde, niet - IgE gemedieerde en  
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gemengde voedingsallergieën (Eigenmann et al., 2008). De meerderheid van de voedingsallergieën 

zijn IgE gemedieerd (Montalto et al., 2008). 

De IgE gemedieerde voedingsallergieën zijn een type I Gell en Coombs overgevoeligheidsreactie. 

Kenmerkend is de sensitisatie met voedsel specifieke IgE antilichamen gebonden aan het oppervlak 

van mastcellen en basofielen. Klinische allergeniciteit treedt pas op wanneer bij een volgende 

blootstelling circulerende voedselallergenen deze specifieke IgE antilichamen binden. Dit leidt tot 

activatie van de mastcellen en basofielen met vrijstelling van cytokinen en andere mediatoren zoals 

histamine. De meeste IgE gemedieerde allergische reacties treden op in een tijdsspanne van enkele 

minuten tot een paar uur na ingestie van het voedsel (Sicherer, 2001).  

Tot de niet – IgE gemedieerde reacties behoren de immunologische reacties veroorzaakt door 

specifieke immunoglobulinen niet behorend tot de IgE klasse (type II), door voedsel specifieke 

immuuncomplexen (type III) en de cel gemedieerde immuniteit (type IV Gell en Coombs). Deze 

mechanismen liggen aan de grondslag van verscheidene subacute en chronische allergische reacties 

(Sicherer, 2001).  

De gemengde allergische reacties kenmerken zich door een integratie van zowel IgE als niet – IgE 

gemedieerde mechanismen en geven aanleiding tot een subacute symptomatologie. 

 

Psychosomatische voedselaversie werd niet opgenomen in deze classificatie daar het primair 

gerelateerd is aan een psychiatrisch ziektebeeld.  

 

De toxische reacties en voedselintoleranties behoren niet tot het onderwerp van deze uiteenzetting. 

Allergologen dienen zich echter bewust te zijn van deze reacties daar deze vaak klinisch niet te 

onderscheiden zijn van voedsel geïnduceerde allergische reacties.  
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Ongunstige reacties secundair 

aan ingestie van voedsel 

 

Toxische reacties Niet - toxische reacties 

Immuun gemedieerde reacties 

(voedingsallergie) 

Niet – immuun gemedieerde reacties 

(voedselintolerantie) 

 

IgE - gemedieerd 

Niet - IgE 

gemedieerd 

Enzymatisch Farmacologisch Idiopathisch 

Gemengd IgE – 

gemedieerd / niet – 

IgE gemedieerd 

 

   Figuur 1 Classificatie ongunstige reacties secundair aan ingestie van voedsel 
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2 Epidemiologie 

Conform de definitie van voedingsallergie dient bij het vergelijken van epidemiologische data een 

onderscheid gemaakt te worden tussen zelfperceptie via vragenlijsten, sensibilisatie gedefinieerd door 

specifieke IgE testen en klinische allergeniciteit. Enkel data in deze laatste categorie beschrijven de 

ware prevalentie van voedingsallergieën.  

 

Ondanks het feit dat er tal van epidemiologische studies beschikbaar zijn, is het niet duidelijk of hier 

conclusies kunnen worden uitgetrokken. Er zijn in de literatuur immers geen internationale 

onderzoeken beschreven die de prevalentie universeel weergeven (Keil, 2007). De actuele kennis 

inzake de epidemiologie steunt hoofdzakelijk op casussen afkomstig uit derdelijnsinstellingen in 

verschillende landen en is bijgevolg gelimiteerd (Lack, 2008).  

In een poging om de prevalentie van voedingsallergieën in te schatten hebben Rona et al. in 2007 een 

meta analyse verricht met 51 artikels over de meest voorkomende causale etenswaren; koemelk, 

eieren, pinda, vis en schaaldieren. De zelfperceptie varieerde van 1,2% tot 17% voor melk, van 0,2% 

tot 7% voor ei, van 0% tot 2% voor pinda en vis, van 0% tot 10% voor schaaldieren. De globale 

zelfrapportage van voedingsallergieën varieerde van 3% tot 35%. Slechts in 6 artikels werden 

voedselprovocaties, de gouden standaard om de diagnose van voedingsallergieën te bevestigen, 

beschreven. De prevalentiecijfers voor voedingsallergieën varieerden van 0% tot 3% voor melk, van 

0% tot 1,7% voor ei, van 0,2% tot 1,6% voor pinda. De algemene prevalentie van voedingsallergieën 

varieerde van 1% tot 10,8%. 

In 2008 hebben Zuidmeer et al. een poging ondernomen om de prevalentie van plantaardige 

voedingsallergieën, met exclusie van pinda, te beoordelen. Zesendertig studies werden geëvalueerd en 

data werd verzameld in de volgende categorieën: fruit, groenten/ peulvruchten, boomnoten, soja, tarwe 

en sesamzaden. De zelfperceptie varieerde van 0,03% tot 8,5% voor fruit, van 0% tot 13,7% voor 

groenten en peulvruchten, van 0% tot 2,3% voor boomnoten, van 1,2% tot 1,3% voor tarwe, van 0% 

tot 0,6% voor soja en bedroeg minder dan 0,2% voor sesam. In de categorie fruit werden de hoogste 

prevalentiecijfers voor zelfperceptie bekomen in de leeftijdsgroep van 0 tot 2 jaar met 8,5% voor appel 

en 6,8% voor appelsien en/of citroen. Provocatietesten werden slechts in een minderheid van de 

studies ingesloten. Prevalentiecijfers van voedingsallergieën varieerden van 0,1% tot 4,3% voor fruit, 

van 0,1% tot 0,3% voor groenten en peulvruchten, van 0,1 tot 4,3% voor boomnoten en bedroeg 

minder dan 1% voor tarwe, soja en sesamzaden.  

Voedingsallergieën manifesteren zich het frequentst gedurende de eerste levensjaren (Sampson, 2004; 

Allen et al., 2006). De meest voorkomende voedingsallergieën op zuigelingen- en kinderleeftijd zijn 

deze voor koemelk, eieren, soja, tarwe en pindanoten. Allergieën voor schaaldieren, boomnoten en vis 

komen frequenter voor bij adolescenten. De prevalentie van voedingsallergieën daalt in de eerste 

levensdecade.  
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In navolging van een gedocumenteerde stijging in de prevalentie van asthma, allergische rhinitis en 

atopische dermatitis in Europa, wordt er in de literatuur gepostuleerd dat de prevalentie van 

voedingsallergieën eveneens toeneemt. Een mogelijke stijging gedurende de laatste decade werd het 

best bestudeerd voor pindanoten.  

Grundy et al. heeft in 2002 een vergelijkende studie gepubliceerd inzake pinda allergie op de leeftijd 

van 3 à 4 jaar in twee opeenvolgende geboortecohorten in hetzelfde geografische gebied. Er werd een, 

weliswaar niet significante, verdubbeling vastgesteld in de zelfperceptie voor pinda allergie. In de 

geboortecohorte van 1989 bedroeg de zelfperceptie 0,5%, terwijl deze 1,0% bedroeg in de 

geboortecohorte van 1994 – 1996. Inzake de sensibilisatie werd een drievoudige significante stijging 

aangetoond met prevalentiecijfers van 3,3% in vergelijking met 1,1%. De klinische reactiviteit voor 

pinda steeg van 0,5% tot 1,5%. Eveneens heerst de indruk dat nieuwe voedingsallergieën zoals allergie 

voor kiwi (Lucas et al., 2003) en sesam (Derby et al., 2005) stijgen in prevalentie.  

 

In kinderen en adolescenten zijn voedingsallergieën de voornaamste oorzaak van niet – drugs 

gerelateerde anafylactische reacties. In een retrospectieve Australische studie werd voedsel als causaal 

agens aangetoond in 56% van de casussen.  

 

Er is een welgedocumenteerde relatie tussen voedingsallergieën en atopische aandoeningen. Kinderen 

met atopische aandoeningen hebben een hogere prevalentie van voedingsallergieën: 35% van de 

kinderen met matig tot ernstig atopisch eczeem hebben een IgE gemedieerde voedingsallergie en 5% 

van de kinderen met asthma hebben last van voedsel geïnduceerde kortademigheid en wheezing 

(Sampson, 2004).  
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3 Immunopathogenese  

3.1 Immunopahtogenese van IgE gemedieerde voedingsallergieën 

3.1.1 De gastrointestinale mucosale barrière 

De gastrointestinale tractus beschikt over het grootste lichaamsoppervlak dat in relatie treedt met het 

externe milieu. Reeds vanaf de geboorte wordt het dagelijks blootgesteld aan enorme hoeveelheden 

lichaamsvreemde antigenen (Eigenmann, 2009). Ter inductie van een allergische sensibilisatie moet 

een voldoende hoeveelheid intacte voedselallergenen worden geabsorbeerd en in contact worden 

gebracht met het onderliggende mucosale intestinale immuunsysteem. De gastrointestinale mucosale 

barrière poogt dit te verhinderen. Tot deze barrière behoren fysiologische processen zoals de secretie 

van het maagzuur en de galzouten, de proteolyse, de gastrointestinale peristaltiek en de secretie van  

mucus en trefoil factoren alsook fysieke factoren inclusief de intestinale epitheliale cellen met apicale 

en basolaterale tight junctions (Chehade en Mayer, 2005; Untersmayr and Jensen – Jarolim, 2008; van 

Wijk and Knippels, 2010).  

Het maagzuur, de galzouten en de verteringsenzymen zijn verantwoordelijk voor de afbraak en 

destructie van de conformationele epitopen. Dit proces leidt doorgaans tot een destructie van de 

immunogene epitopen van de oraal ingenomen voedselproteïnen (Chehade en Mayer, 2005). De 

gastrointestinale peristaltiek en de protectieve mucuslaag verhinderen het contact met het intestinale 

epithelium en bevorderen de klaring van de antigene massa in het darmlumen. De intestinale 

epitheliale cellen voorzien van tight junctions maken de gastrointestinale tractus impermeabel voor 

kleine peptiden en aminozuren. Trefoil factoren gesecreteerd door mucus secreterende cellen van de 

maag en de darm versterken en bevorderen het herstel van deze mucosale barrière (Sicherer and 

Sampson, 2010). 

Het geheel van eerstelijns verdedigingsfactoren is erop gericht de toegang van intacte antigenen tot het 

intestinale epithelium te beperken en lichaamsvreemde antigenen te converteren naar niet -

immunologische factoren, een fenomeen dat in de literatuur beschreven wordt als immunologische 

exclusie (van Wijk en Knippels, 2007). Deze immunologische exclusie wordt tevens onderhouden 

door de antilichaamssecreterende B cellen. Het meest prominente antilichaam aan het mucosale 

oppervlak is het IgA. Het wordt hoofdzakelijk gesecreteerd als een dimeer complex, het secretoir IgA 

(sIgA). Het inhibeert de adhesie van micro – organismen aan het epitheel en verhindert hierbij de 

absorptie van intacte proteïnen. Bovendien kan lokaal geproduceerd IgA interageren met antigenen die 

reeds de lamina propria hebben bereikt (van Wijk en Knippels, 2007). De immuuncomplexen worden 

vervolgens opgenomen door fagocytose of via transcytose teruggebracht naar het darmlumen door 

middel van binding aan een polymere immunoglobuline receptor (pIgR).  

In kinderen echter zal de immaturiteit van zowel het intestinum als van het adaptieve immuunsysteem 

de efficiëntie van de mucosale barrière reduceren (Sampson, 2004). De proteolytische enzymale 
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activiteit is bij pasgeborenen suboptimaal. Tevens vertonen zij een hogere gastrische zuurtegraad. 

Slechts op de leeftijd van 4 jaar ontwikkelt het sIgA systeem een volledige maturiteit. De immature 

status van de mucosale barrière kan een rol spelen in de verhoogde prevalentie van gastrointestinale 

infecties en voedingsallergieën geobserveerd in de eerste levensjaren van het kind (Sampson, 2004; 

Hong and Vogel, 2010).  

Desondanks zal bij een volledige maturisatie van deze protectieve barrières ongeveer 2 % van de 

ingenomen voedingsallergenen in een immunologisch intacte vorm geabsorbeerd worden en 

vervolgens gepresenteerd worden aan het mucosale intestinale immuunsysteem (Sampson, 2004).  

 

3.1.2 Het mucosale intestinale immuunsysteem 

Het is de functie van het gastrointestinale immuunsysteem om een onderscheid te maken tussen 

pathogenen en schadeloze antigenen zoals voedselallergenen en commensale bacteriën (van Wijk and 

Knippels, 2007). 

Het gastrointestinale lymfoïde weefsel is het grootste lymfoïde orgaan in het lichaam. Het wordt 

opgebouwd door de Peyerse platen (PP), de mesenterische lymfenodi (MLN), geïsoleerde lymfoïde 

follikels  en geïsoleerde immuuncellen, hoofdzakelijk lymfocyten (van Wijk en Knippels, 2007).  

De PP in de submucosa van de dundarm ontwikkelen zich reeds in het foetale leven. Een volledige 

maturisatie wordt echter pas bereikt postnataal via antigeenstimulatie met darmflora (van Wijk en 

Knippels, 2007). Mature PP bevatten B cel follikels omgeven door T cellen en worden via een 

éénlagig columnair epithelium afgezonderd van het darmlumen. Dit follikel geassocieerde epithelium 

onderscheidt zich van villeuze mucosa door de aanwezigheid van gespecialiseerde enterocyten, de 

microfold cellen (M cellen). De PP zijn de belangrijkste plaats voor de aanmaak van IgA. Hun functie 

als onvoorwaardelijke plaats voor de inductie van mucosale immunologische responsen is echter 

controversieel (van Wijk en Knippels, 2007). 

De MLN zijn de connectie tussen de mucosale en perifere circulatie. In tegenstelling tot de PP wordt 

aan de MLN wel een cruciale rol in de inductie van de immunologische responsen toegeschreven. Het 

is de plaats waar het antigeen wordt herkend en de naïeve T cellen worden geactiveerd ( van Wijk en 

Knippels, 2007).  

De kleinere geïsoleerde lymfefollikels liggen verspreid doorheen de wand van de gastrointestinale 

tractus, hun structuur en functie is vergelijkbaar met deze van de PP (van Wijk en Knippels, 2007).  

Tot de geïsoleerde immuuncellen in het intestinum behoren de IgA - secreterende plasmacellen 

afkomstig van de PP en CD4
+ 

CD8
+
 T cellen. Deze T cel populaties bevatten verschillende subtypes 

inclusief de γδ T cellen en de NK T cellen (van Wijk en Knippels, 2007).  

De anatomie en de organisatie van het intestinale immuunsysteem begunstigen de ontwikkeling van 

orale tolerantie voor oplosbare dieetproteïnen (van Wijk en Knippels, 2007).  
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3.1.3 Antigeenopname 

Zoals hoger vermeld
1
 kan antigeenopname niet worden uitgesloten. Afhankelijk van hun 

eigenschappen, worden voedselproteïnen opgenomen door verschillende cellen (Chehade and Mayer, 

2004). Antigeenpartikels worden preferentieel opgenomen door de M cellen. Het antigeen komt 

vervolgens terecht in de subepitheliale regio waar het door dendritische cellen (DC) wordt opgenomen 

en gepresenteerd aan de T cellen in de PP 
(figuur 2b)

 (Berin and Shreffler, 2008). Intestinale epitheliale 

cellen beschikken daarentegen over de capaciteit om oplosbaar antigeen op te nemen via transcytose. 

Gedurende het transport wordt 90% van het proteïne gedegradeerd in de lysosomen, slechts 10% 

bereikt intact de LP en wordt opgenomen door DCn. Via de afferente lymfe worden de DCn 

getransporteerd naar de MLN waar presentatie van het antigeen aan naïeve T cellen plaats vindt 
(figuur 

2c)
. Tevens kan vrij antigeen, voornamelijk na een hoge dosis, de MLN bereiken via de afferente lymfe 

(van Wijk and Knippels, 2007; Berin and Shreffler, 2008). Antigeen wordt ook rechtstreeks vanuit het 

darmlumen opgenomen via DCn gelokaliseerd in het intestinale epitheel 
(figuur 2a)

 (van Wijk and 

Knippels, 2007). Vrij antigeen wordt, voornamelijk bij toediening in hoge dosis,  ook onmiddellijk in 

de bloedbaan opgenomen 
(figuur 2c)

. Na passage doorheen de lever, vindt interactie met T cellen plaats in 

perifere lymfoïde weefsels zoals de milt (van wijk and Knippels, 2007).  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                      
1
 Cfr. 3.1.1 De gastrointestinale mucosale barrière 
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Figuur 2 De verschillende routes van antigeenopname in de darm 

Figuur overgenomen van Chehade M., Mayer L. Oral tolerance and its relation to food 

hypersensitivities. J Allergy Clin Immunol 2005; 115: 3-12 

 

3.1.4 Inductie van orale tolerantie 

Ondanks de opname van voedselallergenen zal slechts een beperkt aantal kinderen een 

voedingsallergie ontwikkelen. Dit berust op het feit dat de normale respons op oplosbare 

dieetproteïnen geassocieerd is met de inductie van orale tolerantie. De orale tolerantie verwijst naar 

een status van systemische immunologische hyporesponsiviteit tegenover een voorafgaand oraal 
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ingenomen antigeen (van Wijk and Knippels, 2007). Orale tolerantie kan gemedieerd worden door 

diverse mechanismen zoals T cel anergie, T cel deletie en actieve suppressie. Er is evidentie dat een 

hoge dosis antigeen anergie en deletie induceert. APCn zoals intestinale epitheliale cellen en DCn 

spelen hierin een centrale rol. Intestinale epitheliale cellen kunnen zich gedragen als niet – 

professionele APCn. Deze cellen bewerken het luminaal antigeen en presenteren het aan de T cellen 

op een MHC klasse 2 complex maar zijn ontoereikend in een secundair signaal
1
, leidend tot anergie 

(Sicherer and Sampson, 2010).  In respons op antigeen prikkeling stimuleren DCn in de MLN CD4
+ 

T 

cellen tot het secreteren van TGF β. Dit proces induceert op zich de productie van TGF β en IL – 10. 

TGF β speelt een rol in de klassenverandering naar IgA
(figuur 2b)

 (Ramesh, 2008). Deletie wordt 

gemedieerd door FAS - gemedieerde apoptosis. Daarentegen induceren multiple lage dosissen 

antigeen actieve suppressie via regulatoire T cellen. Tot de regulatoire T cellen behoren de Th3 cellen, 

CD4
+
 cellen die TGF β secreteren; de Tr1 cellen, CD4

+
 cellen die IL –10 produceren; CD4

+
 CD25

+
 

regulatoire T cellen; CD8
+
 suppressor T cellen en de γδ T cellen. 

Meer wetenschappelijk onderzoek is noodzakelijk om de onderliggende mechanismen van orale 

tolerantie te  en de plaats van inductie te verduidelijken (van Wijk and Knippels, 2006). 

 

Er wordt gepostuleerd dat voedingsallergieën het resultaat zijn van een falen in de inductie of een 

deficiëntie in de mechanismen van orale tolerantie. Bijgevolg kan men besluiten dat niet de 

aanwezigheid van een immunologische respons op voedselallergenen, maar het type van de 

immunologische reactie aan de basis ligt van het ontwikkelen van een voedingsallergie. Allergische 

sensibilisatie wordt geassocieerd met een Th 2 immuniteit (Berin and Shreffler, 2008).  

 

3.1.5 Th differentiatie 

Naïeve CD4
+
 T cellen zijn een pluripotente populatie van T cellen die na activatie van APCn kunnen 

differentiëren in diverse fenotypes. Differentiatie gebeurt enerzijds naar T geheugen lymfocyten. Deze 

cellen vormen het immunologisch geheugen. Bij latere blootstelling aan hetzelfde antigeen zal de 

immunologische reactie versneld optreden. Anderzijds differentiëren naïeve CD4
+
 T cellen in effector 

Th geheugencellen. Er bestaan diverse populaties effector Th cellen elk met een exclusief patroon van 

cytokine expressie specifiek voor het type immunologische respons (Berin and Shreffler, 2008). 

De DCn zijn de meest efficiënte cellen voor het induceren van de activatie en differentiatie van de 

naïeve T cellen (Berin and Shreffler, 2008). In de literatuur worden er twee mechanismen beschreven 

die het resultaat van de Th differentiatie en bijgevolg de balans tussen allergische sensitisatie en 

tolerantie bepalen.  

 

 

                                                      
1
 cfr. infra 3.1.5.3 Th 1 versus Th 2 immuniteit 
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3.1.5.1 Intrinsieke eigenschappen van dendritische cellen 

Door Belz et al. wordt in 2002 gepostuleerd dat het resultaat van Th differentiatie bepaald wordt door 

selectieve migratie en activatie van subpopulaties van DCn. In het gastrointestinale mucosale 

immuunsysteem zijn verschillende subpopulaties van DCn aanwezig die van elkaar te onderscheiden 

zijn in de secretie van cytokinen en in hun mogelijkheid om naïeve T cellen te differentiëren in Th 1, 

Th 2 of T regulatoire cellen. In 2003 wordt door Bilsborough et al. een subpopulatie van DCn 

onderzocht met een tolerogeen potentieel. Deze subpopulatie is aanwezig in alle lymfoïde organen en 

bevordert Tr1 cel differentiatie.   

 

3.1.5.2 Maturatie en activatie van dendritische cellen 

Een ander mechanisme voor Th differentiatie wordt beschreven in een overzichtsartikel gepubliceerd 

door van Wijk en Knippels. Hierin wordt de maturatie en activatie van DCn als cruciaal beschouwd 

voor Th differentiatie. Maturatie wordt gedefinieerd als een proces van differentiatie van DCn. Het stelt 

de DCn in staat naïeve T cellen te activeren en is vereist voor zowel de inductie van orale tolerantie als 

voor de inductie van Th 1 of Th 2 effector cellen. Het resultaat van T cel stimulatie is afhankelijk van 

de activatie van de DCn.  

In afwezigheid van externe stimuli verkeren DCn in een rustige en immature status waarin ze slechts 

over een beperkte mogelijkheid beschikken om naïeve T cellen te differentiëren. Doorgaans falen 

schadeloze voedselallergenen in het activeren van DCn waardoor antigeen specifieke tolerantie 

optreedt. Daarentegen zijn stimuli van de aangeboren immuniteit wel in staat tot maturatie en activatie 

van DCn. Zo werd recent gesuggereerd dat een onmiddellijke herkenning van pathogeen geassocieerde 

moleculaire patronen door receptoren op DCn zoals toll- like receptoren  (TLRn) en C- type lectinen 

essentieel zijn in de activatie van het adaptieve immuunsysteem om naïeve T cellen te stimuleren. 

Tevens wordt er gepostuleerd dat volledige mature maar niet geactiveerde DCn orale tolerantie 

induceren (van Wijk and Knippels, 2007).   

3.1.5.3 Th 1 versus Th 2 immuniteit 

Het dominerende signaal voor differentiatie naar het Th 1 fenotype  is Il–12 geproduceerd door 

geactiveerde DCn. Daarentegen is een noodzakelijk en efficiënt oplosbaar signaal afkomstig van DCn  

voor een Th 2 differentiatie niet gekend (Berin and Schreffler, 2008). Activatie van DCn door 

pathogeen geassocieerde moleculaire patronen werd lange tijd enkel geassocieerd met Th1 responsen. 

Echter is er steeds meer evidentie dat deze stimuli een rol spelen in de Th 2 differentiatie. Door 

interactie met diverse TLRn zoals TLR-2 en TLR-4 worden verschillende cascades geïnduceerd die 

finaal leiden tot Th 2 responsen.   

De optimale T cel activatie vereist naast de herkenning van het antigeen geassocieerd met een MHC 

klasse 2 molecule door de TCR een secundair costimulerend signaal (Berin and Shreffler, 2008). In de 
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literatuur worden een aantal costimulerende interacties beschreven. De balans tussen deze cascades 

bepaalt het resultaat van de Th differentiatie (van Wijk and Knippels, 2007).   

 

3.1.5.3.1 CD40 –CD154 

De expressie van CD40 op DCn wordt gestimuleerd na activatie van deze laatste. Het ligand CD154 

wordt tot expressie gebracht op geactiveerde T cellen. Interactie is essentieel voor de maturatie van de 

DCn. Interruptie leidt tot een inadequate presentatie van het antigeen en het falen in het tot expressie 

brengen van costimulerende moleculen zoals CD80 en CD86. DCn die CD40 niet tot expressie 

brengen zullen T cel activatie verhinderen en bijgevolg immunologische responsen onderdrukken (van 

Wijk and Knippels, 2007). In 2003 werd door Martin et al. aangetoond dat bij gebrek aan CD40 op 

DCn Il-10 secreterende regulatoire T cellen werden geïnduceerd.  

 

3.1.5.3.2 CD80/86 – CD28/CTLA-4 

Immature DCn brengen permanent lage concentraties van de costimulerende moleculen CD80 (B7-1) 

en CD86 (B7-2) tot expressie. Enkel indien de DCn worden gestimuleerd, wordt de expressie van  

deze moleculen bevorderd en is interactie mogelijk met het CD28 dat permanent aanwezig is op de T 

cellen. Interactie leidt tot de transcriptie van Il-2 en resulteert in T cel activatie en overleving van de 

geactiveerde T cellen. Immature DCn induceren reversibele T cel anergie of apoptosis.  

Tevens kunnen CD80 en CD86 interageren met CTLA-4 op de T cellen. De expressie van CTLA-4 

wordt onmiddellijk gestimuleerd na T cel activatie. De affiniteit van CD80/86 voor CTLA-4 is veel 

hoger dan voor CD28. Bijgevolg beïnvloedt CTLA-4 negatief de T cel activatie. Onderzoek heeft 

aangetoond dat CTLA-4 interactie essentieel is voor de inductie van orale tolerantie. Tevens zou het 

ook de intensiteit van de allergische responsen tegenover voedsel bepalen. Grohmann et al. heeft in 

2002 aangetoond dat de interactie met CTLA-4 reversibel is. Door activatie van de CTLA-4 – B7 

cascade worden DCn aangezet tot de productie van IFN γ. Deze cytokine beïnvloedt zowel op een 

autocriene als paracriene wijze de DCn en induceert het indoleamine 2,3 dioxygenase (IDO). Hierdoor 

treedt een depletie op van tryptofaan resulterend in een reductie van de T cel proliferatie. Dit 

mechanisme is essentieel in het controleren van T cel activatie en het onderhouden van tolerantie voor 

antigenen (van Wijk and Knippels, 2007).  

 

3.1.5.3.3 Jagged1 – Notch1 

De expressie van Jagged 1 op DCn wordt geïnduceerd door gekende Th 2 stimuli zoals cholera toxine 

(CT) en prostaglandine. Door binding van ligand Jagged1 aan Notch1 op de naïeve T cel wordt in deze 

laatste een vroege Il-4 productie geïnduceerd. Deze vroege ll-4 secretie versterkt vervolgens de Th 2 
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respons op een autocriene en paracriene manier (van Wijk and Knippels, 2007). Echter in een 

overzichtsartikel van Berin and Schreffler in 2008 wordt beschreven dat de interactie tussen Jagged1 

en Notch1 een Th 2 differentiatie stimuleert door verderop in de cascade de transcriptie van CBF1- 

suppressor- of hairless-Lag-1 (CSL) te induceren.CSL induceert vervolgens de Th 2 transcriptie factor, 

GATA-3. 

 

3.1.5.3.4 OX40ligand – OX40 

OX40 is een TNF receptor die tijdelijk tot expressie wordt gebracht op geactiveerde T cellen. Het 

bindt het OX40ligand op APCn. Interactie leidt tot overleving en expansie van T cellen. Hoewel 

onderzoek niet eenduidig is, is er toch een aanzienlijke evidentie dat OX40ligand een belangrijke rol 

speelt in de differentiatie naar Th 2 immuniteit (Berin and Schreffler, 2008).    

 

3.1.5.3.5 TIM-4 –TIM-1 

T cel immunoglobuline mucine (TIM) genen zijn belangrijk in de Th 2 immuniteit. TIM-1 wordt tot 

expressie gebracht op T cellen. Koppeling van TIM-1 stimuleert Th 2 responsen. Er werd aangetoond 

dat TIM-4 op APCn een ligand is van TIM-1. TIM-4 kan worden geïnduceerd door stafylococcen 

enterotoxine B (SEB). In een model voor voedingsallergieën werd aangetoond dat SEB de 

allergeniciteit van oraal antigeen kan verhogen.  

 

3.1.6 Klinische reactiviteit 

De Th 2 cellen staan in voor de productie van de cytokinen  Il-4, Il-5, Il-10 en Il-13.  Hierdoor worden 

B cellen aangezet tot differentiatie in IgE producerende plasmacellen. De antigeen specifieke IgE 

antilichamen worden vervolgens verspreid en circuleren als vrije antilichamen in het bloed of binden 

aan de FcεRI receptor op mastcellen en basofielen. Indien opnieuw blootstelling plaats vindt aan 

hetzelfde causale voedsel, zullen de specifieke antigenen de IgE antilichamen koppelen met 

degranulatie van de mastcellen en basofielen  en vrijstelling van mediatoren tot gevolg.  

 

3.2 Immunopathofysiologie van niet – IgE gemedieerde voedingsallergieën 

Er wordt gepostuleerd dat een deficiënte TGF β1 respons en een overdreven TNF α respons een 

belangrijke rol spelen in de pathogenese van niet - IgE gemedieerde gastrointestinale 

voedingsallergieën. Echter is er nood aan meer wetenschappelijk onderzoek om de immunologische 

basis van deze aandoeningen te verduidelijken (Sicherer and Sampson, 2010). 

 



 24

3.3 Sensibilisatie via alternatieve routes 

Orale tolerantie kan overbrugd worden door presentatie van proteïnen langs alternatieve routes zoals 

de respiratoire tractus en de huid (Sicherer and Sampson, 2010).   

 

3.3.1 Sensibilisatie via inhalatie 

Inhalatie van voedingspartikels kan leiden tot de novo sensibilisatie (Ramirez and Bahna, 2009). 

Sensibilisatie via inhalatie komt voornamelijk voor bij chronische blootstelling in beroepsmatige 

omgevingen alsook thuis en op school. Belangrijke factoren zijn enerzijds de graad van blootstelling 

aan het allergeen en anderzijds de samenhang met de blootstelling aan niet specifieke irritantia in de 

omgeving die de reactiviteit van de respiratoire tractus kunnen verhogen. Asthma is een sterke 

voorbeschikkende factor.  

Tevens kunnen ook aëroallergenen een allergische sensibilisatie veroorzaken via de respiratoire 

tractus. Het oraal allergie syndroom/ pollen voedsel allergie syndroom
1
 is hier een illustratie van.  

  

3.3.2 Sensibilisatie via de huid 

De huid is een actief immunologisch orgaan dat fungeert als een eerste fysieke barrière met de externe 

omgeving (Strid and Strobel, 2005). Echter herhaalde disruptie van de barrière, door 

omgevingsfactoren of genetisch bepaald, kan signaalcascaden stimuleren die aanleiding geven tot 

inflammatie en epidermale hyperplasie. Epidermale langerhanscellen binden het binnengedrongen 

antigeen en migreren naar de drainerende lymfenodi waar ze het bewerkte antigeen presenteren aan 

naïeve T cellen. Langerhans cellen spelen bijgevolg een sleutelrol in het doorgeven van antigene 

informatie aan het adaptieve immunologische systeem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1
  Cfr. 4 Voedselallergenen en 6.3.2 Oraal allergie syndroom 
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4 Voedselallergenen 

De immunologische reacties in voedingsallergieën zijn gericht tegen proteïnen of glycoproteïnen in 

het voedsel. Hoewel in theorie elk voedselproteïne over de mogelijkheid beschikt om het humane 

immuunsysteem te sensibiliseren, gedragen slechts een relatief beperkt aantal proteïnen in het causale 

voedsel zich als allergenen (van Wijk and Knippels, 2007). De immunogene proteïnen worden 

gevormd door zowel conformationele als sequentiële allergeen specifieke IgE bindende epitopen 

(Ramesh, 2007). De conformationele epitopen ontstaan door de tertiaire structuur van het proteïne en 

worden bijgevolg gedegradeerd door hitte en inwerking van enzymen. De sequentiële epitopen 

daarentegen zijn relatief resistent tegenover digestie en worden derhalve verantwoordelijk geacht voor 

de meer ernstige en levensbedreigende allergische reacties. De allergenen worden geclassificeerd op 

basis van hun potentieel om IgE antilichamen aan te maken (Untersmayr and Jensen– Jarolim, 2008). 

De complete allergenen of klasse 1 allergenen zijn zowel verantwoordelijk voor de primaire 

sensibilisatie als voor het uitlokken van een allergische reactie. De meeste van deze allergenen worden 

gekenmerkt door hun stabiliteit tegenover hitte en hun resistentie aan degradatie door zuur en 

proteolyse. De klasse 1 voedselallergieën worden hoofdzakelijk gezien bij kinderen en komen minder 

frequent voor bij adolescenten (Ramesh, 2007). Belangrijke klasse 1 allergenen zijn caseïne in 

koemelk of ovalbumine en ovomucoïd in ei. De incomplete allergenen of klasse 2 allergenen 

beschikken niet over de capaciteit om een voorbeschikt individu te sensibiliseren. Deze allergenen 

lokken enkel een allergische reactie uit na een eerdere sensibilisatie door kruisreagerende 

inhalatieallergenen. De meerderheid van de klasse 2 allergenen is opgebouwd uit conformationele 

epitopen en bijgevolg labiel aan hitte, gevoelig aan enzymatische degradatie en moeilijk te isoleren 

(Sampson, 2004). De klasse 2 voedingsallergieën of kruisallergieën komen frequenter voor bij 

adolescenten. De proteïne homologen van Bet v 1, het belangrijkste berkenpollenallergeen, zijn  hier 

een voorbeeld van.  

Actueel kan de allergeniciteit van een gegeven voedselproteïne nog niet worden voorspeld. Het is nog 

steeds onduidelijk wat een proteïne tot een allergeen maakt. Echter is er evidentie dat moleculaire 

eigenschappen van proteïnen het allergisch potentieel kunnen beïnvloeden (Breiteneder and Mills, 

2005). Tot deze intrinsieke moleculaire eigenschappen behoren de distributie van het voedselallergeen 

in het voedsel, de stabiliteit van het allergeen en de interactie met liganden (Mills et al., 2004).  

De distributie van voedingsallergieën evenals kruisreacties variëren geografisch naar gelang de 

voedsel consumptie. Factoren die bijdragen tot de stabiliteit van het allergeen zijn de 3D structuur, 

binding aan liganden, disulfidebindingen en glycosylatie. Dit bevordert de resistentie van proteïnen 

aan denaturatie door voedselbewerking en ingestie. Tenslotte zal binding aan liganden de mobiliteit 

van het proteïne reduceren, resulterend in een stijging in de thermale stabiliteit en in de resistentie aan 

proteolyse (Breiteneder and Mills, 2005). In onderzoek naar pinda–allergie werd aangetoond dat het 

roosteren van pindanoten de allergische eigenschappen van het allergeen bevorderen, terwijl het koken 
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of bakken de allergeniciteit minder beïnvloedt (Boulay et al., 2010). Dit suggereert dat de methode van 

koken een invloed kan uitoefenen op de allergeniciteit. 

 

Doorheen de laatste decade worden in het domein van de moleculaire allergologie en klinische 

immunologie grote inspanningen verricht om de voedselallergenen te identificeren en te karakteriseren 

(Hoffmann – Sommergruber and Mills, 2009). Actueel zijn vele honderden niet – toxische 

voedselproteïnen die over de mogelijkheid beschikken om in voorbeschikte individuen een IgE – 

gemedieerde allergische reactie uit te lokken gekend. Uit analyse is gebleken dat het repertoire aan 

allergische proteïnen behoort tot een beperkt aantal plantaardige en dierlijke eiwitfamilies. Dit 

structureel verwantschap kan de IgE kruisreactiviteit tussen allergenen van verschillende 

voedingsmiddelen verklaren (Hoffmann – Sommergruber and Mills, 2009).   

 

4.1 Plantaardige voedselallergenen 

Een breed spectrum van plantaardig voedsel wordt verantwoordelijk geacht voor allergische reacties. 

De meest voorkomende plantaardige voedingsallergieën zijn tarwe, pindanoten, soja en boomnoten 

(Hoffmann - Sommergruber and Mills et al., 2004). Meer dan 65% van alle plantaardige 

voedselallergenen behoren tot 4 superfamilies; de prolaminen, de cupinen, de Bet v 1 homologen en 

de profilinen.  

 

4.1.1 De prolamine superfamilie 

De prolamine superfamilie omvat verschillende families van proteïnen inclusief de prolamine seed 

storage proteïnen (gliadinen en gluteninen), de niet - specifieke lipide transfer proteïnen (nsLTPs), de 

α – amylase/trypsine inhibitoren en de 2S albuminen (Hoffmann – Sommergruber and Mills, 2009). 

Alle eiwitten behorend tot deze superfamilie worden gekarakteriseerd door de aanwezigheid van een 

bewaard skelet van 8 cysteïne residuen in kenmerkende Cys Cys en Cys X Cys motieven. De 3D 

structuur van de eiwitten vertoont een opvallende homologie tussen de diverse families.  

 

4.1.1.1 De prolaminen 

De prolaminen zijn de dominerende proteïnen in gecultiveerde granen en andere gewassen. Rijst en 

haver vormen hierop een uitzondering. Tot de prolaminen behoren de gliadinen en de gluteninen. 

Beide allergenen zijn belangrijk in de IgE gemedieerde allergie voor tarwe. De gliadinen spelen een 

belangrijke rol in de pathogenese van coeliackie . 
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4.1.1.2 De niet – specifieke lipide transfer proteïnen  

IgE sensibilisatie voor niet – specifieke lipide transfer proteïnen (nsLTPs) werd primair beschreven in 

Zuid–Europa in patiënten met ernstige reacties op perzik en fruit behorend tot de Rosaceae. Deze 

proteïnen zijn resistent aan hitte en digestie  en zijn voornamelijk geconcentreerd in de schil van het 

fruit. Er is een associatie beschreven met sensibilisatie voor bijvoet en plataan.  

 

4.1.1.3 De 2S albuminen 

De 2S albuminen spelen een rol in de opslag van zaden. Deze proteïnen werden geïdentificeerd in 

tweezaadlobbigen en bevatten belangrijke allergenen in pindanoten, boomnoten en zaden (Breiteneder 

and Mills, 2005). De 2S albuminen zijn stabiel voor hitte en inwerking van proteasen waardoor ze 

voornamelijk systemische reacties veroorzaken.  

 

4.1.1.4 De α – amylase/ trypsine inhibitoren 

Deze familie van proteïnen medieert een bepaalde graad van resistentie tegen epidemieën van insecten 

op plantgewassen. Zij zijn verantwoordelijk voor allergieën van tarwe, gerst en rijst.  

 

4.1.2 De cupinen 

Leden van de cupin superfamilie worden gekenmerkt door een gemeenschappelijke structuur; het 

dubbelstengig β-helix domein.  Deze proteïnen worden geïdentificeerd in fungi, planten en dieren. De 

bicupinen zijn opgebouwd uit twee dubbenstrengige β–helix domeinen elk gefusioneerd met een kort 

α–helix domein. Hiertoe behoren de 7S globulinen of de vicilinen en de 11S globulinen of de 

leguminen. Zij zijn de belangrijkste proteïnen aanwezig in pindanoten, soja, boomnoten, zaden en 

granen. De gedeelde biochemische eigenschap in de cupine superfamilie is de resistentie aan 

denaturatie en proteolyse (Mills et al., 2004; Hoffmann–Sommergruber and Mills, 2009).   

 

4.1.3 De Bet v 1 homologen 

De Bet v 1 homologen of PR10 proteïnen zijn belangrijke allergenen in regio’s rijk aan berken zoals 

noord en centraal Europa en zijn verantwoordelijk voor het pollen voedsel allergie syndroom. Het Bet 

v 1 is het majeure allergeen in berkenpollen behorend tot de pathogenese gerelateerde proteïn familie 

PR10. Sensibilisatie gebeurt via inhalatie waarna kruisreactie kan optreden met Bet v 1 homologen. 

Deze homologe allergenen zijn wijd verspreid in plantaardig voedsel. Vandaar ook de beschrijving als 

panallergenen. De belangrijkste voedingsbronnen van de Bet v 1 homologen zijn de Butulaceae 

waaronder hazelnoot, de Rosaceae waaronder appel, kers en perzik, de Apiaceae waaronder wortel, 
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selder, venkel en peterselie en de Fabaceae waaronder pindanoten en soja. De PR10 proteïnen zijn 

gevoelig voor hitte en proteasen waardoor ze hoofdzakelijk aanleiding geven tot het OAS. Echter werd 

aangetoond dat PR10 proteïnen in hazelnoot, selder, pinda en soja partieel stabiel zijn aan hitte met 

systemische reacties tot gevolg. De Bet v 1 homologen zijn primair gelokaliseerd in het vruchtvlees.  

 

4.1.4 De profilinen 

Profilinen of Bet v 2 homologen behoren tot een familie van actine bindende proteïnen in eukaryote 

cellen. Het zijn panallergenen die een grote homologie en kruisreactiviteit vertonen zelfs in minder 

verwante plantaardige families. Sensibilisatie wordt zelden geassocieerd met klinische symptomen. 

Citrus fruit, meloen, banaan en tomaat zijn de belangrijkste plantaardige voedingsmiddelen waarin 

profilinen aanwezig zijn. Profilinen worden tevens beschreven als mineure allergenen in grassen en 

onkruid. Ze zijn gevoelig aan hitte en proteasen en veroorzaken hoofdzakelijk milde symptomen. 

  

4.2 Dierlijke voedselallergenen 

De verspreiding van dierlijke voedselallergenen in proteïn families is zoals bij de plantaardige 

voedselallergenen beperkt. De meerderheid van de dierlijke voedselallergenen worden geclassificeerd 

in 3 families; de tropomyosinen, de EF–hand proteïnen en de caseïnen (Jenkins et al., 2007). In 

tegenstelling tot de plantaardige allergenen hebben bijna alle dierlijke voedselallergenen homologen in 

de humane proteïnen. De belangrijkste dierlijke voedselallergenen zijn aanwezig in melk, ei en vis 

(Chapman et al., 2007). 

 

4.2.1 De caseïnen 

Caseïnen bestaan uit αs1, αs2, β en κ fracties. De belangrijkste allergenen in melk zijn het  αs1caseïne 

en het  αs2, caseïne. In 90% van de gevallen treedt kruisreactiviteit op met de caseïnen geiten–en 

schapenmelk. Slechts in 4% van de gevallen is er een kruisreactie met paardenmelk (Hoffmann–

Sommergruber and Mills, 2009; Ramesh, 2007). 

 

4.2.2 De parvalbuminen 

De parvalbuminen worden opgebouwd uit drie EF–hand motieven. Dit proteïne is in grote mate 

aanwezig in de spieren van vele karperachtigen. De parvalbuminen zijn resistent aan hitte en 

proteolytische enzymen (Breiteneder and Mills, 2005). Ingestie van mineure hoeveelheden volstaan al 

voor het uitlokken van zeer ernstige reacties. In de literatuur zijn tevens casussen beschreven waarbij 
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inhalatie van β parvalbumine een allergische reactie veroorzaakt.  Parvalbuminen zijn aanwezig in 

kabeljauw, tonijn, zalm, baars, karper en paling.  

 

4.2.3 De tropomyosinen 

Tropomyosinen zijn aanwezig in alle eukaryote cellen. Relevante voedselallergenen in de familie van 

de tropomyosinen  zijn geïdentificeerd in onder andere  schaaldieren en weekdieren. Actueel is er 

enkel allergische activiteit geïdentificeerd in invertebraten. Tropomyosinen zijn resistent aan hitte en 

aan digestie.  
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5 Risicofactoren voor het ontwikkelen van voedingsallergieën 

De klinische expressie van allergische aandoeningen is het gevolg van een reeks van complexe 

interacties tussen genetische factoren en omgevingsfactoren (Cox, 2008). Deze interacties vinden 

plaats doorheen de prenatale periode en de eerste levensjaren van het kind. Gezonde kinderen nemen 

bij de geboorte het Th1 profiel aan, terwijl atopische kinderen de allergische Th 2 immunologische 

respons, normaal geassocieerd met de zwangerschap, behouden (Cox, 2008). Deze observatie heeft 

aanleiding gegeven tot onderzoek naar risicofactoren voor het ontwikkelen van allergische 

aandoeningen zoals voedingsallergieën. 

5.1 Genetische factoren 

Het is zeer waarschijnlijk dat genetische voorbeschikkende factoren bijdragen tot de ontwikkeling van 

voedingsallergieën, net zoals er een genetische contributie werd aangetoond voor andere atopische 

aandoeningen (Lack, 2008).  Immers zowel voor eczeem als asthma werden een aantal genetische 

polymorfismen geïdentificeerd (Zeiger et al., 1995). Actueel blijft nog steeds de vraag of diezelfde 

polymorfismen geassocieerd zijn met de ontwikkeling van voedingsallergieën (Lack, 2008).  

5.2 Genetische predispositie voor atopie 

Geboortecohorten en epidemiologisch onderzoek hebben een karakteristiek patroon aangetoond in de 

ontwikkeling van allergische aandoeningen gedurende de eerste levensjaren (Hahn and Bacharier, 

2005).  Het fenomeen wordt beschreven als de atopische mars. Klinische manifestaties van allergische 

aandoeningen zijn zeldzaam gedurende de eerste levensmaand van het kind. De initiële tekenen van 

atopie zijn atopisch eczeem en voedingsallergieën. De sensibilisatie voor voedingsallergieën kent een  

piekincidentie rond de leeftijd van 2 jaar. Vervolgens neemt de prevalentie van voedingsallergieën 

gradueel af.  De allergische sensibilisatie voor inhalatieallergenen start rond het derde levensjaar en 

wordt geassocieerd met de ontwikkeling van allergische rhinitis en asthma.  

 

5.3 Uitstellen van blootstelling aan voedselallergenen 

Enerzijds wordt gesuggereerd dat blootstelling aan voedselallergenen gedurende de zwangerschap en 

borstvoeding en de vroege introductie ervan in het dieet van het kind een voorbeschikkende factor zijn 

voor het ontwikkelen van voedingsallergieën (Lack, 2008). Anderzijds wordt in de literatuur 

beargumenteerd dat er geen relatie is tussen maternele consumptie van noten tijdens de zwangerschap 

en lactatie en de ontwikkeling van pinda-allergie in de baby. Er wordt zelfs gepostuleerd dat eliminatie 

van pindanoten de waarschijnlijkheid op een voedingsallergie voor noten doet toenemen bij 

zuigelingen (Boulay et al., 2008).    
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5.4 Veranderingen in de samenstelling van het dieet 

Er is actueel een groeiende interesse in onderzoek naar de relatie tussen eetgewoonten en de 

ontwikkeling van allergieën (Lack, 2008). Wetenschappelijk onderzoek suggereert dat verschillen in 

macronutriënt en micronutriënt dieet zowel de geografische verschillen in de prevalentie van 

allergieën en asthma kunnen verklaren als hun toenemende prevalentie. Er worden 3 theorieën 

gepostuleerd: de hypothese van de dierlijke vetten, de antioxidanten hypothese en de hypothesen van 

vitamine D. 

 

5.4.1 De hypothese van de dierlijke vetten 

In 1997 wordt door Black and Sharpe gepostuleerd dat een reductie in de consumptie van dierlijke 

vetten en een parallelle stijging in het verbruik van margarine en plantaardige oliën verantwoordelijk 

zijn voor de toenemende prevalentie van voedingsallergieën.   

Argumenten voor deze hypothese zijn enerzijds de stijging in de consumptie van omega 6 

polionverzadigde vetzuren zoals linoleenzuur en anderzijds de reductie in de consumptie van visoliën 

leidend tot een gereduceerde consumptie van omega 3 polionverzadigde vetzuren zoals 

eicosapentaëenzuur. Omega 6 polionverzadigde vetzuren staan in voor de productie van PGE2, terwijl 

omega 3 polionverzadigde vetzuren de synthese van PGE2 inhiberen. Zodoende wordt er 

vooropgesteld dat toegenomen PGE2 de productie van INF γ door de T lymfocyten reduceert, 

resulterend in een stijging van de IgE productie door B lymfocyten. 

 

5.4.2 De hypothese van de antioxidanten 

Er wordt gepostuleerd dat een daling in de consumptie van vers fruit en groenten in het Westerse dieet 

bijdragen tot allergieën, voornamelijk asthma. Bepaalde antioxidanten zoals vitamine C en β caroteen 

hebben immers anti – inflammatoire, protectieve effecten op asthma (Lack, 2008).  

 

5.4.2.1 De hypothese van vitamine D 

In de literatuur worden er twee hypothesen naar voor geschoven inzake de toenemende prevalentie van 

voedingsallergieën en het vitamine D (Lack, 2008).  

 

5.4.2.1.1 De vitamine D overmaat hypothese 

In 2005 wordt door Wjst gepostuleerd dat een overmaat aan vitamine D aanleiding geeft tot een 

toename in de prevalentie van allergieën.  Een motivering voor deze hypothese is de observatie dat in 



 32

boerderijen, waar de prevalentie van allergieën in kinderen lager is, er minder vitamine D 

supplementen in het voedsel aanwezig zijn.  

 

5.4.2.1.2 De vitamine D deficiëntie hypothese 

Daarentegen wordt er tevens gepostuleerd dat een inadequate inname van vitamine D, hoofdzakelijk 

resulterend uit gebrek aan zonlicht, verantwoordelijk is voor de toenemende prevalentie van asthma en 

allergieën. Dit blijkt uit de observatie dat landen die het verst verwijderd zijn van de evenaar hogere 

prevalentiecijfers kennen voor asthma. Tevens wordt aangenomen dat de Westerse levensstijl en 

voorspoed geassocieerd is met meer tijd binnenshuis, minder blootstelling aan zonlicht en minder 

vitamine D.  

 

5.5 De hygiëne hypothese 

Vanuit de observatie dat de meeste chronisch inflammatoire aandoeningen in de Westerse wereld 

gestaag stegen werd de hygiëne hypothese geformuleerd. Deze hypothese stelt dat fundamentele 

veranderingen in het milieu en in het gezondheidszorgsysteem, geassocieerd aan het leven in de 

geïndustrialiseerde landen, aanleiding geven tot een relatief steriele wereld. De bloostelling van 

antigenen aan het gastrointestinale mucosale immuunsysteem wordt hierdoor sterk gereduceerd, 

resulterend in een onevenwicht in de Th 1/Th 2 balans dat chronische inflammatoire condities 

bevordert. Er wordt geacht dat een meer hygiënische omgeving en het frequenter gebruik van 

antibiotica de ontwikkeling van gebalanceerde immunologische responsen verhinderen (Sironi and 

Clerici, 2010; Strid and Strobel, 2005).  

 

5.6 Gebruik van antacida 

Gedurende de afgelopen decaden is het gebruik van antacida in Westerse landen enorm gestegen 

(Untersmayr and Jensen- Jarolim, 2008). Er wordt vooropgesteld dat deze toename bijdraagt tot de 

stijging van voedingsallergieën (Untersmayr et al., 2003).   

Voedingsproteïnen zijn na orale ingestie onderhevig aan degradatie en destructie van hun 

conformationele epitopen door maagzuur en luminale verteringsenzymen. In vele gevallen resulteert 

dit in de destructie van de immunogene epitopen. Echter antacida, sucralfaat, H2 receptor blokkers en 

proton pomp inhibitoren onderdrukken de gastrointestinale zuurtegraad en interfereren met het 

digestieve vermogen van de maag. Een proces dat finaal leidt tot blootstelling van de gastrointestinale 

tractus aan meer intacte proteïnen (Sicherer and Sampson, 2010). Een fenomeen dat eerder aanleiding 

geeft tot de ontwikkeling van een voedingsallergie (Untersmayr et al., 2003). 
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5.7 Intestinale microbiële flora 

Er wordt gesuggereerd dat babies geboren worden met een mucosaal immuunsysteem gericht naar    

Th 2 immunologische responsen (Boulay et al., 2008). Expositie aan commensale flora zou een 

sleutelrol spelen in de verschuiving van een Th 1 profiel naar een Th 2 profiel en bijgevolg essentieel 

zijn voor de inductie van orale tolerantie.  
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6 Klinische manifestaties 

Voedingsallergieën bij kinderen en adolescenten presenteren zich met een grote diversiteit aan 

klinische manifestaties. De symptomatologie is afhankelijk van het onderliggende immunologische 

mechanisme en varieert van acute, in IgE gemedieerde reacties, tot subacute en chronische 

aandoeningen in de niet – IgE gemedieerde en gemengde allergische reacties. Voedingsallergieën 

manifesteren zich in meerdere geneeskundige specialismen. Het frequentst aangetaste orgaan is de 

huid, gevolgd door de gastrointestinale tractus (Hill et al., 1999).  

 

6.1 Systemische anafylaxie 

Anafylaxis wordt gedefinieerd als een ernstige, levensbedreigende veralgemeende IgE gemedieerde 

overgevoeligheidsreactie. De klinische manifestaties zijn urticaria, angiooedeem, respiratoire en 

gastrointestinale manifestaties, hypotensie en shock. In 50% van de casussen wordt een bifasische 

reactie beschreven. Na stabilisatie van de initiële symptomen treedt opnieuw een ernstige respiratoire 

decompensatie op. De meest causale etenswaren in voedsel geïnduceerde anafylactische reacties zijn 

pindanoten, boomnoten, vis en schaaldieren. Kinderen met een allergie voor deze voedingsmiddelen 

behoren tot de hoog risico groep voor fatale anafylactische reacties evenals kinderen met onderliggend 

asthma en adolescenten. Kenmerken van fatale episoden zijn de afwezigheid van dermatologische 

symptomen, het optreden van een bifasische reactie en een vertraging in de toediening van therapie 

(Sicherer, 2001). 

De voedsel – afhankelijke inspanningsgeïnduceerde anafylactische reactie is een zeldzame, vaak 

ondergediagnosticeerde anafylactische reactie na ingestie van voedsel gevolgd door inspanning. De 

symptomen treden meestal op binnen een tijdsspanne van 2 uur na ingestie van het voedsel. De reactie 

kan zowel voedselspecifiek als niet – voedselspecifiek zijn. Elke graad van inspanning kan een reactie 

induceren, duurtraining is de voornaamste trigger. Bij de niet – voedselspecifieke reacties zal 

consumptie van elk voedsel gevolgd door inspanning een anafylactische reactie induceren. Deze 

reacties zijn het meest prominent in adolescenten en worden minder frequent waargenomen in 

kinderen onder de leeftijd van 10 jaar. Het meest frequent causale voedselallergeen is tarwe (Teo et al., 

2009).  

6.2 Klinisch spectrum van voedingsallergieën in de dermatologie 

6.2.1 Urticaria en angio–oedeem 

Urticaria is een veel voorkomende aandoening bij kinderen. De diagnose berust op de kliniek. 

Urticaria zijn licht verheven erythemateuze laesies, vaak centraal opblekend en met een vluchtig 

karakter. De letsels gaan gepaard met een intense jeuk. Voedingsallergieën zijn in 30% van de acute 

urticaria  de oorzaak (Sackesen et al., 2004; Kurowski and Boxer, 2008).  
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6.2.2 Atopisch eczeem 

Atopisch eczeem is vooral een aandoening van zuigelingen, kleuters en jong volwassenen. Het start 

meestal op de leeftijd van 3 maand. Atopische dermatitis kent bij zuigelingen een typische distributie 

in het gezicht. Vooral de wangen en het voorhoofd zijn aangetast. De letsels kenmerken zich door 

erytheem, opzetting, vesikels en korstjes en breiden zich snel uit naar de elleboogplooien, knieplooien 

en polsen. Bij oudere kinderen zijn vooral de elleboogplooien en knieplooien symmetrisch aangetast 

en overheerst de lichenificatie.  Atopisch eczeem gaat gepaard met een extreme pruritus en kent een 

chronisch, recurrent verloop. Het is frequent geassocieerd met allergische  aandoeningen zoals asthma 

en allergische rhinitis en met een familiale belasting van allergie. De pathogenese is niet volledig 

gekend. Er is een activatie van T cellen, een onevenwicht van Th1/Th2 cytokine productie, 

hyperstimulatie van langerhans cellen en een B cel IgE overproductie.  

 

6.2.3 Dermatitis herpetiformis 

Dermatitis herpetiformis kenmerkt zich door chronische papulovesiculaire letsels gelokaliseerd op de 

strekzijde van ellebogen en knieën en de billen. Deze aandoening is geassocieerd met een specifieke 

niet – IgE gemedieerde immunologische reactie tegenover gluten. Dermatitis herpetiformis is een 

huidaandoening geassocieerd aan coeliackie (Sicherer, 2001).  

 

6.3 Klinisch spectrum van voedingsallergieën in de gastro – enterologie 

6.3.1 Gastrointestinale anafylaxie 

Een gastrointestinale anafylaxie manifesteert zich klassiek met acuut emesis, diarree en  koliekachtige 

abdominale pijn. Het is een IgE gemedieerde allergische reactie die minuten tot enkele uren na 

ingestie van het causale voedsel optreedt. Deze manifestatie kan deel uitmaken van een anafylactische 

reactie of kan geïsoleerd voorkomen (Davis, 2009). 

 

6.3.2 Oraal allergie syndroom  

Het oraal allergie syndroom (OAS) is een aandoening gekarakteriseerd door een IgE gemedieerde 

allergische reactie die zich beperkt tot de orofarynx. Het is een vorm van contactallergie in atopische 

individuen die meestal lijden aan rhinitis en/of bronchiaal asthma (Ausucua et al., 2009). Een lokale 

mestcel activatie veroorzaakt het snel opkomen van tintelingen, pruritus, een brandende gevoel, 

irritatie, en vasculair oedeem van de lippen, tong, verhemelte en de farynx. Meestal verdwijnen deze 

symptomen snel. Echter kan het syndroom zich occasioneel uitbreiden met zwellingen ter hoogte van 
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het gezicht en de nek, urticaria, atopisch eczeem, jeuk ter hoogte van de oren, een lopende neus, 

tranen, periorbitaal oedeem en niezen. In sommige casussen worden systemische reacties beschreven. 

Het OAS wordt veroorzaakt door labiele voedselallergenen. De typische syndromen die een OAS 

veroorzaken zijn het pollen voedsel allergie syndroom en het latex fruit syndroom (Kondo and Urisu, 

2009).  

 

Sensibiliserend allergeen Voornaamste geassocieerde voedingsmiddelen 

Latex Papaja, kiwi, banaan, avocado, tamme kastanje, 

boekweit 

Graspollen Peulvruchten (oa pinda, erwt, sojaboon), tomaat, 

kiwi 

Berkenpollen Vruchten en noten (appel, peer, hazelnoot, kers, 

pinda, amandel, aardappel, tomaat, selderij, 

wortel, steenvruchten: braam, framboos, kokos, 

prunus- soorten) 

Bijvoet Keukenkruiden (oa koriander, komijn, anijs, 

dille), selderij, wortel, appel, kiwi 

Figuur 3 Kruisreacties oraal allergie syndroom 

 

6.3.3 Eosinofiele gastrointestinale aandoeningen 

Eosinofiele gastrointestinale aandoeningen zoals eosinofiele oesofagitis, eosinofiele gastroenteritis en 

eosinofiele colitis zijn eerder zeldzaam. Deze pathologieën kenmerken zich door de aanwezigheid van 

eosinofiele infiltraten in de gastrointestinale tractus en manifesteren zich met aspecifieke 

gastrointestinale symptomen (Shifflet et al., 2009). Eosinofiele gastrointestinale aandoeningen zijn een 

diagnose bij exclusie. De onderliggende pathofysiologie van deze aandoeningen is nog niet exact 

gekend. Onderzoek impliceert echter dat voedingsallergieën hierin een significante rol spelen (Hong 

and Vogel, 2010). Er wordt gepostuleerd dat blootstelling van de gastrointestinale tractus aan 

antigenen aanleiding geeft tot een Th 2 – gemedieerde immunologische respons met vrijstelling van Il-

4, Il-5 en Il-13. Deze interleukinen zouden op hun beurt zowel de productie van eosinofielen als IgE 

antilichamen bevorderen. Eosinofiele gastrointestinale aandoeningen hebben een sterke correlatie met 

atopische aandoeningen zoals asthma, atopische dermatitis en allergische rhinitis (Shifflet et al., 2009; 

Sicherer, 2001; Hong and Vogel, 2010).  
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6.3.3.1 Allergische eosinofiele oesofagitis  

De meest frequent geobserveerde eosinofiele gastrointestinale pathologie is de allergische eosinofiele 

oesofagitis. Het wordt klassiek gediagnosticeerd bij kinderen en adolescenten. Allergische eosinofiele 

oesofagitis presenteert zich met een epigastrisch brandend gevoel, epigastrische pijn, regurgitatie, 

nausea en braken. Het klinisch beeld is zeer gelijkend op gastrooesofageale reflux. Echter de 

symptomen reageren niet op de standaard antireflux therapie. Dysfagie en voedselimpactie kunnen ook 

tot het klinisch spectrum behoren (Shifflet et al., 2009).  

 

6.3.3.2 Allergische eosinofiele gastro-enteritis 

De symptomen van allergische eosinofiele gastro–enteritis variëren afhankelijk van de locatie en 

diepte van de eosinofiele infiltraten. Indien enkel de mucosa geïnvadeerd is, zullen abdominale pijn, 

nausea, braken en diarree  met protein losing enteropathie op de voorgrond staan. Tevens kan fecaal 

occult bloedverlies aanleiding geven tot anemie. Symptomen van pyloris stenose en gastrointestinale 

obstructie, kolieken en abdominale pijn manifesteren zich bij invasie van de muscularis. Bij aantasting 

van de subserosa presenteren de patiënten zich frequent met ascites (Shifflet et al., 2009).  

 

6.3.3.3 Allergische eosinofiele colitis 

Allergische eosinofiele colitis is uiterst zeldzaam. Deze aandoening treft hoofdzakelijk neonaten en 

jong volwassenen. Net zoals bij allergische eosinofiele gastro – enteritis variëren de symptomen 

afhankelijk van de diepte van de aantasting van de gastrointestinale tractus. Bij aantasting van de 

mucosa zullen malabsorptie en diarree op de voorgrond staan. Indien echter ook de muscularis in 

aangetast, presenteert de patiënt zich met een intestinale obstructie. Ascites manifesteert zich bij 

invasie van de serosa (Shifflet et al., 2009). 

 

6.3.4 Voedsel geïnduceerde enteropathie 

Klassiek presenteert deze pathologie zich in de eerste levensmaanden met diarree en mild tot matige 

steatorree, abdominale distentie en flatulentie. Tevens is er gewichtsverlies of failure to thrive. Biopsie 

vertoont vlekkerige villeuze atrofie, mononucleaire infiltraten en enkele eosinofielen (Sampson, 2004).  

 

6.3.5 Voedsel geïnduceerde proctitis/ proctocolitis 

Voedsel geïnduceerde proctitis/ proctocolitis manifesteert zich als kleine hoeveelheden bloed gemengd 

in de stoelgang van gezonde kinderen. Het bloedverlies is meestal bescheiden, echter kan het 

occasioneel aanleiding geven tot anemie. De diagnose wordt meestal gesteld op de leeftijd van 2 
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maand. In 60% van de casussen is de oorzaak passage van voedselproteïnen in de  borstvoeding. In de 

andere gevallen ligt de oorzaak in formulae gebaseerd op melk of soja. Histologisch karakteriseert de 

aandoening zich met een eosinofiele inflammatie in de lamina propria, het crypte epitheel en de 

muscularis mucosa. (Sicherer, 2001; Sampson, 2001) 

 

6.3.6 Voedsel geïnduceerd enterocolitis syndroom 

Het voedsel geïnduceerd enterocolitis syndroom is een celgemedieerd syndroom. Het eten van het 

causale voedselallergeen veroorzaakt langdurig projectiel braken en diarree. Niet infrequent treedt ook 

dehydratatie, abdominale distentie en failure to thrive op.Het syndroom wordt het frequentst 

geobserveerd voor de leeftijd van 3 maand maar kan vertraagd optreden bij zuigelingen die exclusief 

gevoed worden met borstvoeding. Koemelk en soja zijn de meest frequente causale voedselproteïnen. 

Echter bij oudere kinderen kunnen granen aan de oorzaak liggen ( Sampson, 2004; Davis, 2009) 

 

6.3.7 Coeliackie 

Coeliackie wordt gedefinieerd als een enteropathie ten gevolge van een overgevoeligheid aan gluten.  

Karakteristiek zijn het verlies aan villi en de hyperplasie van de crypten. Dit heeft aanleiding tot 

malabsorptie, chronische diarree, abdominale distentie, flatulentie en gewichtsverlies of PTT.  

 

6.4 Klinisch spectrum van voedingsallergieën in de pneumologie 

6.4.1 Voedselgeïnduceerde allergische rhinitis 

Voedsel geïnduceerde allergische rhinitis is een IgE gemedieerde voedingsallergie die zich 

manifesteert ter hoogte van de bovenste respiratoire tractus. Symptomen zijn nasale congestie, 

rhinorree, niezen en pruritus. Geïsoleerde voedsel geïnduceerde allergische rhinitis is een zeer 

zeldzame manifestatie van voedingsallergieën (Sicherer, 2001).  

 

6.4.2 Voedsel geïnduceerde asthma 

Tevens kan de lagere respiratoire tractus aangetast worden door voedingsallergieën. Voedsel 

geïnduceerd asthma is een IgE gemedieerde allergische reactie na ingestie van het causale 

voedselallergeen of na inhalatie van dampen tijdens het koken. Evenals voedsel geïnduceerde 

allergische rhinitis komt het zelden geïsoleerd voor. De prevalentie onder asthma patiënten is 5,7%, 

onder kinderen met atopische dermatitis 11% (Sicherer, 2001). 
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6.4.3 Voedsel geïnduceerde pulmonaire hemosiderose  

Het syndroom van Heiner is een illustratie van een niet – IgE gemedieerde voedingsallergie. Het wordt 

gekenmerkt door een immunologische reactie tegen koemelk proteïnen met  precipitatie van IgG 

antilichamen resulterend in pulmonaire infiltraten, pulmonaire hemosiderose, anemie, recurrente 

pneumonie en failure to thrive. Zeldzaam (Sicherer, 2001). 
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7 Diagnose  

De diagnostische benadering van kinderen met gerapporteerde ongunstige reacties na ingestie van 

voedsel is gebaseerd op consensus en richtlijnen en omvat een gedetailleerde medische anamnese, een 

klinisch onderzoek, het gebruik van gevalideerde allergietesten, een eliminatiedieet en een orale 

voedselprovocatietest (Crespo et al., 2004).  

 

7.1 Anamnese 

De anamnese omvat een nauwkeurige beschrijving van de waargenomen ongunstige reactie na ingestie 

van voedsel. Er wordt gefocust op het vermoedelijke causale voedsel, het tijdstip van ontstaan van de 

symptomen in relatie met de voedselinname en de waargenomen specifieke klinische manifestaties. 

Factoren zoals de hoeveelheid en de bereidingswijze van het ingenomen voedsel worden nagevraagd 

daar deze de klinische reactiviteit beïnvloeden. Er wordt geïnformeerd of de ongunstige reacties 

consistent optreden bij het innemen van het verdachte voedsel en of er een voorgeschiedenis van 

tolerantie is beschreven. De ernst van de symptomen wordt geëvalueerd en er wordt geïnformeerd naar 

relevante kruisreacties. Geassocieerde factoren zoals infecties, asthma, usus van medicatie 

(voornamelijk NSAIDs, ACE-inhibitoren en β – blokkers) alsook alcoholinname en inspanning 

worden nagevraagd daar ze de ernst van de allergische reactie kunnen verhogen. Het is tevens van 

belang risicofactoren zoals een persoonlijke en familiale voorgeschiedenis van atopische 

aandoeningen na te gaan. Finaal wordt ook de eventuele specifieke medicatie en de respons ervan op 

de symptomatologie nagevraagd (Crespo et al., 2004; Ramesh, 2007; Du Toit et al., 2009).  

 

7.2 Klinisch onderzoek 

Het klinisch onderzoek is een belangrijk gegeven in het evalueren van kinderen verdacht van een 

voedingsallergie. De algemene nutritionele status van het kind wordt beoordeeld alsook de 

groeiparameters. Tevens wordt het kind onderzocht op potentiële tekenen van allergische 

aandoeningen zoals atopische dermatitis, asthma of rhinitis (Crespo et al., 2004).  

 

7.3 Gevalideerde allergietesten 

7.3.1 Huidtesten 

Huidtesten worden in vivo verricht en houden steeds een risico in op een anafylactische reactie. 

Bijgevolg worden ze uitgevoerd door bevoegd personeel in een klinische instelling (Ramesh, 2007). 

De extracten worden geselecteerd op basis van de anamnese die de mogelijke etiologie beperkt tot een 

aantal nutriënten. Het willekeurig testen van een gestandaardiseerde reeks van verschillende nutriënten 
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is niet aangewezen omwille van de lage specificiteit van de huidtesten (Ramesh, 2007). Een 

voorgeschiedenis van een anafylactische reacties vormt een contra–indicatie. Tevens kunnen 

huidtesten niet worden verricht bij kinderen met een ernstige atopische eczeem of een klinische 

aandoening zoals autisme (Ramesh, 2007). Resultaten onder usus van antihistaminica kunnen niet 

worden geïnterpreteerd.  

 

7.3.1.1 Huidpriktest 

De huidpriktest wordt het frequentst aangewend om voedsel specifiek IgE te bepalen (Kurowski and 

Boxer, 2008). Met een naald wordt een druppel van een met glycerine behandeld, commercieel 

verkrijgbaar extract in de epidermis gepuncteerd. Tevens wordt een positieve (histamine) en negatieve 

controle (saline) uitgevoerd. De prikplaats wordt geobserveerd na 15 tot 20 minuten. De huidpriktest 

wordt positief bevonden indien centraal een bleke zwelling verschijnt omgeven door een 

erythemateuze zone van minstens 3 mm diameter of een diameter groter dan deze geïnduceerd door de 

positieve controle. De huidpriktesten voor voedselextracten hebben een sensitiviteit van 85% en een 

specificiteit die varieert van 30% tot 60%. De negatieve predictieve waarde bedraagt meer dan 95% 

waardoor een negatieve respons een IgE gemedieerde voedingsallergie uitsluit. Een positieve test is 

geen bewijs voor een klinisch relevante IgE gemedieerde reactie en moet steeds geïnterpreteerd 

worden met de klinische context (Crespo et al., 2004).  

 

7.3.1.2 Prik – prik test 

Daar commercieel bereide extracten van fruit en groente vaak labiele proteïnen bevatten, wordt 

frequent geen positieve huidpriktest gevonden bij klinisch gesensibiliseerde patiënten (Crespo et al., 

2004; Bush, 2008). Omwille van deze reden introduceerden Dreborg and Foucard in 1983 de prik – 

prik techniek (Crespo et al., 2004). De epidermis wordt gepuncteerd na het prikken in het vers voedsel. 

Deze techniek heeft een hoge sensitiviteit voor wortel, selder, kers, appel, tomaat, appelsien en perzik 

(Crespo et al., 2004). Prik–Prik testen worden frequent toegepast in casussen met het OAS.  

 

7.3.1.3 Intradermale test 

De intradermale test is niet geschikt voor een initiële evaluatie van een kind verdacht van 

voedingsallergie. Deze test heeft een lagere specificiteit en een groter risico op ongunstige 

bijwerkingen dan de huidpriktest of de RAST (radioallergosorbent test). Sommige allergologen 

beargumenteren het gebruik van de intradermale test in verdere evaluaties waarbij een hoog klinisch 

vermoeden van voedingsallergie aanwezig is en de huidpriktest of de RAST negatief zijn (American 

College of Allergy, Asthma & Immunology, 2006).  
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7.3.1.4 Epicutane test of lapjesproef 

In dit contactallergisch onderzoek worden commercieel bereide voedselextracten op de huid 

aangebracht en bedekt met een kleefmateriaal. Na 48 uur wordt dit kleefmateriaal verwijderd en wordt 

de test voor een eerste maal geëvalueerd. Er wordt geobserveerd naar erytheem en induratie op de 

plaats van applicatie.  De epicutane test is superieur  zowel in sensitiviteit als specificiteit voor het 

aantonen van vertraagde reacties en bijgevolg van grotere waarde dan een specifieke IgE test of een 

prik–prik test (Mukoyama et al., 2007). De lapjesproef is een indicatie voor het diagnosticeren van niet 

- IgE gemedieerde voedselallergieën zoals atopische dermatitis, voedsel geïnduceerde enterocolitis en 

eosinofiele oesofagitis (Du Toit et al., 2009).  

 

7.3.2 Voedsel – specifiek IgE 

In vitro testen worden aangewend om de concentratie van voedselspecifieke IgE antilichamen in een 

serumstaal te meten. Deze testen kunnen uitgevoerd worden onder het gebruik van antihistaminica en 

dragen geen risico op het ontwikkelen van een allergische reactie (Crespo et al., 2004). De nieuwe 

generatie, gebruikmakend van gestandaardiseerde analyses zoals het CAP Systems FEIA is 

betrouwbaarder in het voorspellen van een klinische reactiviteit dan de conventionele RAST  

(Ramesh, 2007). Een waarde hoger dan 0.35 kUA/l wordt als positief beschouwd. Het willekeurig 

testen van reeksen van voedselextracten is klinisch niet aangewezen daar vals positieve en vals 

negatieve resultaten kunnen voorkomen (Ramesh, 2007). De te testen extracten dienen steeds 

anamnestisch te worden bepaald. De resultaten worden geïnterpreteerd in de klinische context van de 

patiënt.  

 

7.4 Eliminatiedieet 

In het geval van chronische symptomen consistent met een voedingsallergie kan afhankelijk van de 

resultaten van de gevalideerde allergietesten een eliminatiedieet worden uitgevoerd ter identificatie 

van het causale voedselallergeen (Sicherer, 2001; Davis, 2009). Er zijn drie types eliminatiediëten 

(Sicherer, 2001). In het eerste type worden één of meerdere verdachte voedingsmiddelen geëlimineerd 

uit het dieet van de patiënt. Indien symptomen na een tijdsspanne van 1 tot 6 weken persisteren, kan 

het geëlimineerde voedsel worden uitgesloten als oorzaak van de voedingsallergie. Het tweede type 

eliminatiedieet is een oligoantigenisch dieet. Hierbij worden een groot aantal verdachte 

voedingsmiddelen uit het dieet geëlimineerd. Aan de patiënt wordt een geïndividualiseerd nutritioneel 

gebalanceerd dieet opgelegd. In het derde type eliminatiedieet wordt overgeschakeld op een 

gehydrolyseerde formula of op een elementair aminozuur gebaseerde formula.  
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Eliminatiediëten worden minstens 6 weken aangehouden. Indien de symptomen verdwijnen wordt het 

voedsel één voor één geherintroduceerd om zowel het dieet te versoepelen als het causale voedsel te 

identificeren (Ramesh, 2007).  

 

7.5 Orale provocatietesten 

Na een gedetailleerde anamnese, een klinisch onderzoek en het afnemen van gevalideerde 

allergietesten voor IgE gemedieerde voedingsallergieën of indien er een evidentie is voor een niet – 

IgE gemedieerde voedingsallergie, kunnen voedselprovocatietesten worden uitgevoerd om te bepalen 

of de klinische symptomen daadwerkelijk worden veroorzaakt door een voedingsallergie (Davis, 

2009). In de literatuur worden drie types voedselprovocatietesten beschreven: de  open orale; de 

enkelvoudig blinde placebo gecontroleerde en de dubbel blinde placebo gecontroleerde 

voedselprovocatietesten (DBPCFC) (Sicherer, 2001). Deze laatste wordt geacht de gouden standaard 

te zijn in de diagnose van voedingsallergieën. In voedselprovocaties wordt de patiënt gevoed met 

progressief toenemende hoeveelheden van het verdachte voedsel onder medische observatie. 

Toediening vindt plaats in vooraf vastgelegde tijdsintervallen, meestal om de 30 minuten, tot de 

hoogste dosis gegeven is of een klinische reactie optreedt (Niggemann and Beyer, 2007). De hoogste 

dosis wordt bepaald op basis van de leeftijdsgerelateerde dagdagelijkse inname van het specifieke 

etenswaar. Observatie is vereist gedurende 48 uur. Contra-indicaties zijn een voorgeschiedenis van een 

anafylactische reactie en brochiaal asthma, dat onvoldoende onder controle is met medicatie. Tevens 

zijn usus van systemische corticoïden en systemische antihistaminica tegen aangewezen. Het gebruik 

van topische steroïden wordt het best afgebouwd tot een minimale onderhoudsdosis (Niggemann and 

Beyer, 2007). Er wordt aangeraden om onder de leeftijd van 3 jaar enkel open provocatietesten uit te 

voeren (Canani et al., 2008). De specificiteit van een DBPCFC is 97%. Een negatieve DBPCFC wordt 

het best gecontroleerd door een open provocatietest (Canani et al., 2008).  
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8 Therapie en preventie 

8.1 Therapie 

8.1.1 Eliminatie en educatie 

Eenmaal de diagnose van een voedingsallergie is gesteld, is de enige bewezen therapie het strikt 

vermijden van het causale voedselallergeen. Dit is zowel voor de patiënt als zijn omgeving vaak een 

uitdaging. Eliminatie van het voedselallergeen vereist educatie inzake het lezen van voedsellabels en 

het vermijden van hoog risico situaties zoals het uiteten. Een ander gevaar schuilt in kruiscontaminatie 

in voedselverwerkende bedrijven, op restaurant of in de thuissituatie bij het delen van keukengerei. 

Accidentele ingestie vindt ook vaak plaats in scholen en op zomerkampen. Vandaar is het uitermate 

belangrijk dat de patiënt zelf, maar ook de ouders en andere verzorgers in de omgeving van het kind 

instructies krijgen inzake het strikt vermijden van het causale voedselallergeen en getraind worden in 

het herkennen en behandelen van een voedingsallergie.  Aan kinderen met een voedingsallergie wordt 

aangeraden een armband te dragen die hun allergie kenbaar maakt. In multiple voedingsallergieën is 

het aangewezen een allergoloog en diëtist te raadplegen daar restricties kunnen leiden tot ongunstige 

effecten met betrekking op de nutritionele status en de groei van het kind (Sicherer, 2001; Davis, 

2009; Crespo et al., 2004).  

 

8.1.2 medicatie 

Kinderen met symptomen van een anafylactische reactie zijn een urgentie. De initiële benadering 

vereist een evaluatie van luchtweg, ademhaling en circulatie en een snelle toediening van epinefrine, 

antihistaminica en eventueel corticoïden. Epinefrine wordt preferentieel intramusculair toegediend in 

een dosis van 0,01 mL/kg in een 1:1000 dilutie (maximum dosis 0,5mg). Deze dosis kan herhaald 

worden in korte intervallen van 5 à 10 minuten tot de patiënt gestabiliseerd is. H1 of H2 antihistaminica 

kunnen zowel oraal, intramusculair als intraveneus worden toegediend. H2 antihistaminica zijn 

effectiever in de reductie van pruritus en huiduitslag door histaminevrijstelling. Corticoïden kunnen 

worden toegediend om de late fase reactie in matige tot ernstige anafylactische reacties te temperen. 

Tevens moet O2 en intraveneus vocht worden toegediend indien nodig. Bronchospasmen worden 

behandeld met inhalatie bronchodilatoren. Observatie gedurende meer dan 4 uur is noodzakelijk daar 

na een periode van stabilisatie nog ernstige late fase reacties kunnen optreden (Muraro et al., 2007; 

Sicherer, 2001).  

Een snelle toediening van epinefrine is cruciaal. Om die reden wordt aan kinderen met een hoog risico 

op ernstige allergische reacties zelf injecteerbare epinefrine zoals EpiPen en AnaKit voorgeschreven. 

EpiPen is een voorgevulde wegwerpspuit met een enkelvoudige dosis epinefrine (EpiPen 0,3 mg voor 

oudere kinderen en EpiPen Jr 0,15 mg voor kinderen tot 20 kg).  De AnaKit bevat antihistaminica en 
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een voorgevulde injectiespuit met 2 dosissen epinefrine 0,3 mg. Na zelftoediening van deze medicatie 

moet de patiënt onmiddellijk overgebracht worden naar een afdeling spoedeisende hulp (Sicherer, 

2001). De patiënt en zijn omgeving moeten tevens worden geïnstrueerd in het gebruiken van EpiPen 

en AnaKit. 

Bij kinderen die zich presenteren met milde symptomen kan de toediening van antihistaminica 

voldoende zijn.  

 

8.2 Preventie van voedingsallergieën 

De Commissie Voeding van de Amerikaanse Academie van Pediatrie adviseert toepassing van 

preventieve maatregelen indien atopie werd gediagnosticeerd bij beide ouders of één ouder en een 

broer/zus  (Sicherer, 2001). De preventieve maatregelen luiden een exclusieve borstvoeding gedurende 

het eerste levensjaar. Indien nodig kan een partiële of volledige gehydrolyseerde formulae worden 

toegevoegd. Tijdens de lactatie wordt de moeder aangeraden geen pindanoten en boomnoten te 

consumeren. Eliminatie van eieren, melk en vis kan in overweging worden genomen. Tijdens de 

zwangerschap zijn geen specifieke restricties vereist met uitzondering van eventueel pindanoten. 

Inzake de introductie van voedsel wordt aangeraden te wachten tot de leeftijd van 6 maand voor het 

toedienen van vast voedsel. Melk wordt pas aangeraden vanaf de leeftijd van 12 maand, eieren vanaf 

de leeftijd van 24 maand en pindanoten, boomnoten en vis vanaf de leeftijd van 36 maand.  

Het Amerikaanse College van Allergie, Asthma en Immunologie heeft in 2006 een aantal 

aanbevelingen inzake de preventie van voedingsallergieën gepubliceerd (Kurowski and Boxer, 2008). 

Exclusieve borstvoeding moet worden aangewezen gedurende de eerste 6 maand indien beide ouders 

een voorgeschiedenis hebben van atopie. Vervolgens wordt aangeraden borstvoeding door te geven tot 

de leeftijd van 1 jaar en introductie van vast voedsel uit te stellen tot na de leeftijd van 6 maand. Aan 

moeders die borstvoeding geven wordt aangeraden om gedurende de lactatie eieren, melk, boomnoten, 

pindanoten, vis en schaaldieren te elimineren uit hun dieet.  

Immunotherapie is niet effectief in de preventie van voedingsallergieën (Halken, 2004).  
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9 De prognose van voedingsallergieën 

Het natuurlijk verloop van voedingsallergieën in kinderen varieert afhankelijk van het type voedsel, 

het betrokken voedselallergeen en de immunopathogenese van de allergische reactie (Davis, 2009). De 

prognose van voedingsallergieën in koemelk, eieren, soja en tarwe is gunstig. Koemelkallergie 

verdwijnt in 87% van de gevallen tegen de leeftijd van 3 jaar. Op de leeftijd van 15 jaar is de resolutie 

97%. In niet – IgE gemedieerde koemelkallergie treedt resolutie meestal op in het eerste levensjaar. 

Bij voedingsallergie voor eieren is de resolutie 4% op de leeftijd van 4 jaar en 68% op de leeftijd van 

16 jaar. Soja–allergie verdwijnt in 50% tot 83% van de gevallen binnen een tijdspanne van 2 jaar. In 

66% van de kinderen met atopisch eczeem en tarwe allergie treedt resolutie op van de tarwe allergie in 

een tijdsspanne van 1 tot 2 jaar. Meer persisterende allergieën zijn de allergieën voor pindanoten, 

boomnoten, vis en schaaldieren. Echter recent onderzoek heeft aangetoond dat in 21,5% van de 

kinderen met een pinda–allergie, de allergie verdwijnt. Weliswaar treedt bij 8% van deze patiënten 

opnieuw pinda–allergie op na een periode van tolerantie.   
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DISCUSSIE 

1 Epidemiologisch onderzoek inzake voedingsallergieën 

Algemeen wordt aangenomen dat de prevalentie van voedingsallergieën voor een populatie bepaald 

wordt door de triade van het publieke bewustzijn, de methodologische benaderingen en de culturele, 

geografische en sociale eetgewoonten (Lack, 2008). Doorheen de laatste decaden zijn grote 

inspanningen verricht om de omvang van deze allergische aandoening in verschillende populaties te 

bepalen. De epidemiologische studies tonen significante verschillen aan in de prevalentie van 

voedingsallergieën tussen verschillende landen (Kummeling et al., 2009). Tevens wordt geacht dat de 

prevalentie van voedingsallergieën toeneemt doorheen de laatste decaden (Lack, 2008). Echter heerst 

er tot op vandaag onzekerheid over de prevalentie van voedingsallergieën (Rona et al., 2007; 

Zuidmeer et al., 2008).  

Een eerste probleem schuilt in de definiëring van het begrip voedingsallergie. Zowel vakkundigen als 

het algemene publiek gebruiken een hele lijst verwarrende termen om allergische reacties te 

beschrijven (Butt and Macdougall, 2008). Vele epidemiologische studies zijn hoofdzakelijk gebaseerd 

op subjectieve benaderingen en in vivo en in vitro testen voor allergische sensibilisatie. 

Prevalentiecijfers gebaseerd op perceptie bevatten een overvloed aan 

voedselovergevoeligheidsreacties die geen voedingsallergieën zijn. Daarenboven is een allergische 

sensibilisatie geen noodzaak voor klinische reactiviteit.  De resultaten uit deze epidemiologische 

studies geven een overschatting van voedingsallergieën in de populatie weer. Slechts in een beperkt 

aantal studies zijn prevalentiecijfers gebaseerd op DBPCFC, de gouden standaard in het 

diagnosticeren van voedingsallergieën. Echter moeten prevalentiecijfers bekomen uit DBPCFC tevens 

met enige omzichtigheid worden geïnterpreteerd. Voedselprovocaties worden in die studies immers 

niet uitgevoerd bij kinderen met een voorgeschiedenis van een anafylactische reactie of bij kinderen 

met een overtuigende klinische reactie en een bewezen allergische sensibilisatie (Rona et al., 2007; 

Zuidmeer et al., 2008).  

Een bijkomend probleem treedt op in de vergelijking van diverse epidemiologische studies. In 

overzichtsartikels uitgevoerd door Rona et al. in 2007 en Zuidmeer et al. in 2008 wordt een statistische 

heterogeniteit in de resultaten aangetoond. Het is echter niet duidelijk of deze heterogeniteit te wijten 

is aan culturele, geografische en sociale verschillen in dieetgewoonten in verschillende populaties dan 

wel aan methodologische tekortkomingen (Keil et al., 2010). De afwezigheid van een universeel 

gestandaardiseerd diagnostisch protocol in epidemiologische studies pleit echter voor 

methodologische tekortkomingen.  Zo wordt tussen de studies opgenomen in de overzichtsartikels een 

duidelijke variatie in de responsratio waargenomen. Andere tekortkomingen zijn de verschillende 

gehanteerde definities voor perceptie en allergische sensibilisatie. Gevalideerde vragenlijsten werden 

immers niet in alle studies opgenomen. Tevens is er een gebrek aan standaardisatie tussen de 

allergeenextracten. Voorzichtigheid is geboden in het evalueren van resultaten over de tijd wanneer 
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verschillende producten worden aangewend. Koemelk, ei en pinda zijn specifieke voedselitems die 

getest worden voor voedingsallergieën, terwijl vis en schaaldieren in de testen slechts 

vertegenwoordigd worden door één genus wat mogelijks leidt tot een onderschatting van deze 

allergieën.  

Aangezien de sterke heterogeniteit dient men voorzichtig te zijn in het interpreteren van de 

gepubliceerde prevalentiecijfers voor voedingsallergieën. De omvang van het probleem in de 

bevolking blijft derhalve onduidelijk voor patiënten en hun families, scholen, de voedingsindustrie, 

voedselproducenten en –handelaars, gezondheidsdeskundigen en beleidsmakers (Rona et al., 2007). Er 

is bijgevolg nood aan een universele studie met een eenduidige diagnostische benadering met 

gestandaardiseerde vragenlijsten en materialen voor allergietesten en een hoge responsratio. Daarom 

werd in juni 2005 ‘EuroPrevall’ gelanceerd. ‘EuroPrevall’ is een wetenschappelijk onderzoek 

gefinancierd door de Europese Commissie. Het primaire doel is een schatting weergeven van de 

prevalentie van voedingsallergieën in Europa voor verschillende leeftijdsgroepen. Secundair zullen 

ook de kosten en risicofactoren worden geëvalueerd. Actueel wacht men nog steeds deze 

epidemiologische resultaten af (Kummeling et al., 2009).  
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2 Kritische reflectie inzake de risicofactoren van voedingsallergieën met 

implicaties voor preventie en toekomstige therapieën 

Onderzoek naar de risicofactoren voor het ontwikkelen van voedingsallergieën hebben diverse 

hypothesen geïncludeerd zoals genetische risicofactoren, een genetische predispositie voor atopie, 

uitstellen van blootstelling aan voedselallergenen, veranderingen in de samenstelling van het dieet, de 

hygiëne hypothese, het gebruik van antacida en de intestinale microbiële flora.  

 

De belangrijkste determinerende factor in de ontwikkeling van IgE gemedieerde voedingsallergieën is 

echter de genetische predispositie. Doorheen de laatste decaden is pinda-allergie de focus van 

wetenschappelijk onderzoek  naar de risicofactoren van voedingsallergieën omwille van de ernst, de 

continuïteit van de allergie en de invloed op de levenskwaliteit (Flokstra–de Blok et al., 2008). In 

diverse epidemiologische studies wordt aangetoond dat de prevalentie van pinda-allergie in 

eerstegraads verwanten van individuen met pinda-allergie significant hoger is dan deze in de algemene 

populatie (7% versus 0,5%). Daarentegen lijkt de prevalentie van pinda-allergie tevens toe te nemen in 

families zonder een duidelijke familiale voorgeschiedenis van pinda-allergie (Boulay et al., 2008). De 

genetica kan bijgevolg slechts gedeeltelijk verantwoordelijk worden geacht voor de toename in 

prevalentie. In tweelingenstudies wordt aangetoond dat 7% van de dizygote en 64% van de 

monozygote tweelingen pinda-allergie delen.  Deze vaststelling suggereert dus een sterke genetische 

contributie in pinda–allergie (Lack, 2008; Boulay et al., 2008).  

In het kader van atopie wordt in de literatuur een verband aangetoond tussen de aanwezigheid van 

eczeem in de eerste levensmaanden en de ontwikkeling van voedingsallergieën, voornamelijk voor 

pinda, eieren en melk (Lack, 2008).  De sensibilisatie voor voedselallergenen in kinderen op de leeftijd 

van 1 tot 2 jaar met eczeem is 40% voor melk, 25% voor eieren en 23% voor pindanoten (Cox, 2008). 

Sensibilisatie is echter geen bewijs voor de aanwezigheid van voedingsallergieën. In studies 

gebruikmakend van de DBPCFC is aangetoond dat 35% van de kinderen met matig tot ernstig eczeem 

een onderliggende voedingsallergie hebben (Sampson, 2004).  Daarentegen blijkt dat de meerderheid 

van de kinderen met een genetische predispositie voor atopie geen allergische aandoeningen 

ontwikkelen (van Wijk and Knippels, 2007; Boulay et al., 2008). Bovendien blijkt het specifieke 

voedselallergeen waarvoor een allergie wordt ontwikkeld niet genetisch bepaald. Uit deze observaties 

kan bijgevolg worden afgeleid dat naast een genetische achtergrond, omgevingsfactoren een invloed 

spelen in de ontwikkeling van allergische aandoeningen (van Wijk and Knippels, 2007).  

 

Omgevingsfactoren die geacht worden een rol te spelen in de ontwikkeling van voedingsallergieën zijn 

uitstel van de introductie van voedselallergenen, veranderingen in de samenstelling van het dieet, het 

gebruik van antacida en de hygiëne hypothese.  

Evidentie voor deze eerste hypothese blijkt uit een epidemiologische studie over pinda-allergie in 

joods Israëlische kinderen en joodse kinderen opgegroeid in het Verenigd Koninkrijk. De prevalentie 
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in joodse kinderen in het Verenigd Koninkrijk blijkt 10 maal hoger te zijn. Tevens werd de 

consumptie van pindanoten op de leeftijd van 8 en 12 maand in de twee groepen onderzocht. De 

consumptie van pindanoten in Israël was 7,1 gram, terwijl deze in het Verenigd Koninkrijk 0 gram 

bedroeg (Sicherer and Sampson, 2010). Bijkomend werd vastgesteld dat pinda-allergie eerder 

geassocieerd was met topische blootstelling via pinda bevattende oliën dan met maternele consumptie 

van pindanoten. Deze vaststelling suggereert dat blootstelling via de huid leidt tot allergische 

sensibilisatie, terwijl consumptie van voedselallergenen resulteert in de initiatie van orale tolerantie 

(Lack, 2008). Echter bijkomend onderzoek is noodzakelijk om de mogelijks protectieve rol van vroege 

introductie van pindanoten te bevestigen. Men kan bijgevolg besluiten dat preventieve maatregelen ter 

preventie van voedingsallergieën eerder gebaseerd zijn op consensus dan op evidentie.  

Er is geen evidentie beschreven voor een protectiever rol van antioxidanten, vitamine supplementen of 

omega-3 polionverzadigde vetzuren. Echter de vitamine D deficiëntie hypothese wordt gesteund door 

onderzoek dat een sterke noord-zuid gradiënt aantoont in het voorschrijven van EpiPen (Lack, 2008). 

Er werd vastgesteld dat in de noordelijk staten van de Verenigde Staten 8 tot 12 EpiPens per 1000 

inwoners werden voorgeschreven, terwijl slechts 3 EpiPens op 1000 inwoners werden voorgeschreven 

in de zuidelijke staten. Tevens werd een inverse associatie aangetoond tussen het voorschrijven van 

EpiPen en de incidentie van melanomen. Deze vaststelling impliceert dat het noord-zuid effect te 

wijten is aan de blootstelling aan zonlicht (Lack, 2008). Immunologische argumenten kunnen worden 

aangewend ter ondersteuning van beide hypothesen inzake vitamine D. Enerzijds werd aangetoond dat 

vitamine D over de mogelijkheid beschikt om T cel proliferatie te inhiberen en Il-2, IFN γ en Il-12 te 

produceren. Alsook wordt in de literatuur vastgesteld dat vitamine D de ontwikkeling van T 

regulatoire cellen bevordert (Lack, 2008). Actueel heerst er bijgevolg nog steeds een controverse 

inzake de vitamine D hypothesen.   

De rol van antacida in de ontwikkeling van voedingsallergieën werd door Untersmayr et al. in 2003 

aangetoond in een muizenmodel. In diverse groepen muizen gevoed met extracten van kaviaar in 

combinatie met verschillende types antacida werden significante concentraties van kaviaar specifieke 

IgE antilichamen aangetoond. Tevens werd T cel reactiviteit en een verhoogd aantal gastrointestinale 

eosinofielen mastcellen gevonden. Deze observaties werden niet vastgesteld in de groep muizen 

gevoed met kaviaar extracten zonder antacida. Daar gebruik van antacida interfereren met het proces 

van immunologische exclusie, worden ze beschouwd als risicofactoren in het ontwikkelen van 

voedingsallergieën. Er wordt immers beschreven dat het gebruik van PPI gedurende 5 dagen de 

gastrische pH doet toenemen tot 5,0 (Untersmayr and Jensen–Jarolim; 2008).  

Vanuit de observatie dat muizen opgegroeid in en kiemvrije omgeving falen in het induceren van een 

normale tolerantie werd gepostuleerd dat de commensale darmflora een rol speelt in de initiatie van 

orale tolerantie (Sicherer and Sampson, 2010).  

Er is een sterke evidentie voor de hygiëne hypothese in allergische aandoeningen zoals asthma, 

hooikoorts en atopisch eczeem. Echter in voedingsallergieën is de evidentie beperkt. Toch moet 
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worden beaamd dat er een sterke associatie is tussen eczeem en voedingsallergieën. Bovendien lijken 

sectio’s het risico op de ontwikkeling van voedingsallergieën te bevorderen. Een verklaring zou 

kunnen zijn dat een vroege kolonisatie van de gastrointestinale tractus met microflora belangrijk is in 

het induceren van orale tolerantie (Lack, 2008). Deze vaststelling suggereert een protectief effect van 

probiotica. Probiotica kunnen aangewend worden ter preventie van voedingsallergieën. Ze reguleren 

de secretie van inflammatoire mediatoren en bevorderen de ontwikkeling van het immuunsysteem. 

Onderzoek in neonaten met atopisch eczeem heeft aangetoond dat toediening van probiotica leidt tot 

een lange termijn reductie van het atopisch eczeem.  Er wordt geacht dat de normale interactie tussen 

het mucosale immuunsysteem bij de geboorte en de microben gecompromitteerd is, voornamelijk bij 

zuigelingen gevoed met flessenvoeding.  In de intestinale flora van deze zuigelingen wordt een 

reductie van bifidobacteriën en een stijging van de clostridium species vastgesteld.  Bij kinderen met 

een voedingsallergie voor melk en atopisch eczeem worden mildere symptomen en lagere parameters 

voor intestinale inflammatie vastgesteld indien lactobacilli worden toegevoegd aan de melk. Hieruit 

blijkt evidentie voor een protectief effect van toediening van probiotica in formulae (Ferreira and 

Seidman, 2007).  
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3 Diagnostisch algoritme 

Het doel van de diagnose is het objectief bevestigen van een causale relatie tussen de voedselinname 

en de klinische manifestaties alsook het identificeren van het immunologisch mechanisme van de 

reactie (Crespo et al., 2004). Een accurate diagnose van voedingsallergieën is van cruciaal belang voor 

de patiënt. Het draagt bij tot de eliminatie van de relevante voedingsallergenen en bevordert een 

geschikte therapeutische benadering.  Een incorrecte diagnose leidt tot nodeloze restricties in het dieet 

die, wanneer langdurig verricht, ongunstige effecten kunnen veroorzaken met betrekking tot de 

nutritionele status en groei van het kind (Beyer and Teuber, 2005; Canani et al., 2008). Additioneel 

houdt misdiagnose een risico in op emotionele stress (Werfel et al., 2009)  

Voedingsallergieën manifesteren zich doorheen een wijd spectrum aan klinische reacties. De 

symptomen starten meestal voor de leeftijd van 2 jaar, vaak na een eerste gekende blootstelling aan het 

voedingsmiddel. Ongunstige reacties op voedsel kunnen zich presenteren als een acute reactie of als 

een vertraagde reactie. Acute reacties treden meestal op in een tijdsperiode van enkele minuten tot 2 

uur na ingestie van het causale voedsel. Deze reacties zijn vaak IgE gemedieerd. Meer dan 90% van de 

IgE gemedieerde reacties in zuigelingen en kinderen worden veroorzaakt door 8 voedingsmiddelen; 

namelijk koemelk, eieren, soja, pindanoten, boomnoten, tarwe, vis en schaaldieren. Vertraagde 

reacties daarentegen treden enkele uren tot enkele dagen na ingestie op. Het immunologisch 

mechanisme is hier niet - IgE gemedieerd of gemengd.  

Daar voedingsallergieën zich vaak presenteren met aspecifieke symptomen, moet de onderzoeker de 

mogelijkheid van voedingsallergie opnemen in de differentiaal diagnose daar waar een duidelijke 

relatie kan aangetoond worden tussen het voedsel en de symptomen (Allen et al., 2006). Dit is meestal 

het geval voor acute IgE gemedieerde reacties zoals anafylaxie, ernstig braken na ingestie van een 

nieuw geïntroduceerd voedingsmiddel, oraal allergie syndroom en voedsel geïnduceerde 

gastrointestinale syndromen met persisterend braken of bloederige diarree in de eerste levensmaanden. 

Tevens is een evaluatie voor voedingsallergieën vereist bij zuigelingen en kinderen die zich 

presenteren met gastro-oesofageale reflux niet responsief op antacida; atopische dermatitis niet 

responsief op topische corticoïden; ernstige, ononderbroken infantiele kolieken in de eerste 

levensweken en persisterende constipatie op zuigelingenleeftijd na introductie van koemelk (Allen et 

al., 2006). In deze multifactoriële aandoeningen is de bijdrage van voedselallergenen minder gekend. 

Eliminatie van het causale voedingsmiddel zal de ernst van de reactie reduceren, echter leidt het niet 

tot een volledige remissie van het syndroom. 

De hoeksteen van de diagnostische benadering is een gedetailleerde klinische anamnese
1
 met een 

nauwkeurige beschrijving van de waargenomen ongunstige reactie in zuigelingen en kinderen. Het is 

belangrijk dat de onderzoeker zich realiseert dat voedselaversie een voedingsallergie kan nabootsen. In 

de anamnese moet daarom een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen het weigeren en het 

                                                      
1
 cfr. 7.1 Anamnese 
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reageren op een specifiek voedingsmiddel. Ter exclusie van voedselaversie wordt bijgevolg nagegaan 

of het kind een leeftijdsgeschikte hoeveelheid van het specifieke voedsel kan eten (Du Toit et al., 

2009).  

De gedetailleerde klinische anamnese  en klinisch onderzoek moet de arts in staat stellen een 

onderscheid te maken tussen een voedselintolerantie en een allergische reactie en indien het om een 

allergische reactie gaat, tussen een IgE gemedieerde, een niet – IgE gemedieerde of een gemengde 

respons.  Eén enkel voedingsmiddel kan de oorzaak zijn van diverse types ongunstige reacties (Allen 

et al., 2006). Een illustratie hiervan is koemelk dat zowel urticaria kan veroorzaken (een IgE 

gemedieerde voedingsallergie), als aanleiding kan geven tot een enteropathie met diarree ( niet – IgE 

gemedieerde voedingsallergie). Tevens kan koemelk geïdentificeerd worden als het causale 

voedingsmiddel in lactose intolerantie (Butt and Macdougall, 2008).  

Een belangrijke stap in het diagnostisch proces is de selectie van de kandidaat allergenen voor het 

testen van een allergische sensibilisatie (Du Toit et al., 2009). In vivo huidtesten en in vitro testen op 

serum zijn geschikt om een specifieke IgE serologie aan te tonen. Deze gevalideerde allergietesten, 

indien positief, indiceren slechts een sensibilisatie voor het geteste allergeen en niet 

noodzakelijkerwijs een voedingsallergie. Vele kinderen met een specifiek IgE tolereren immers het 

voedsel. Alsook bij het verwerven van tolerantie na een eerdere voedingsallergie blijft het IgE positief. 

De resultaten dienen bijgevolg steeds te worden geïnterpreteerd in een klinische context (Crespo et al., 

2004). Indien uit de anamnese geen relatie met een causaal voedsel kan worden weerhouden, zoals 

vaak in casussen met vertraagde ongunstige reacties op voedsel, kunnen voedingsdagboeken een 

geschikte aanvulling zijn (Ramesh, 2007). Hierin worden alle ingenomen nutriënten zorgvuldig 

gerapporteerd. Het dagboek wordt typisch enkele weken bijgehouden (Kurowski and Boxer, 2008). 

Indien anamnestisch onduidelijk blijft welk ingrediënt de allergische reactie kan veroorzaken, is het 

cruciaal om de labels op voedselverpakkingen te lezen (Ramesh, 2007). Tevens kan een brede 

screening van allergenen uitgevoerd worden (Du Toit et al., 2009). Om vals positieve resultaten te 

beperken, dienen hierin enkel voedselallergenen te worden opgenomen die relevant zijn voor de 

leeftijd en de culturele, sociale en geografische eetgewoonten van de patiënt. Zuigelingen en kinderen 

zijn zelden allergisch voor één enkel voedingsmiddel (Du Toit et al. 2009).  Multiple 

voedingsallergieën kunnen optreden door middel van zowel co-reactiviteit
1
 als kruisreactiviteit

2
. Co-

reactiviteit treedt vaak op tussen pindanoten en boomnoten. Het is dan ook belangrijk op 

voedselallergenen waarvoor een co-reactiviteit of kruisreactiviteit is beschreven op te nemen in de 

allergietesten.  

De gevalideerde allergietesten hebben een hoge sensitiviteit en lage specificiteit en bijgevolg een hoge 

negatieve predictieve waarde (NPW) en lage positieve predictieve waarde (PPW) (Du Toit et al., 

                                                      
1
 Co-reactiviteit wordt gedefinieerd als klinische reactiviteit voor voedingsmiddelen afkomstig uit verschillende 

proteïnfamilies. 

 
2
 cfr. 4 Voedselallergenen 
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2009). Bijgevolg zijn huidpriktesten en bepaling van specifiek IgE nuttiger in het uitsluiten van IgE 

gemedieerde voedingsallergieën dan in het bevestigen. Een negatief resultaat in combinatie met een 

duidelijk klinisch vermoeden van een voedingsallergie wordt gevolgd door een orale 

voedselprovocatie daar niet – IgE gemedieerde en gemengde voedingsallergieën vaak aanleiding 

geven tot een negatieve huidpriktest 
(figuur 4)

.  

Recent onderzoek heeft aangetoond dat de grootte van de diameter van de erythemateuze zone in 

huidpriktesten en de concentratie van specifiek IgE proportioneel is aan de waarschijnlijkheid van het 

optreden van een allergische reactie (Du Toit et al., 2009). Hoe groter de diameter of hoe hoger de 

concentratie IgE, hoe waarschijnlijker het kind een klinische reactie zal vertonen bij blootstelling aan 

het causale voedselallergeen. Deze relatie heeft geleid tot de ontwikkeling van voorspellende 

diagnostische afkapwaarden voor huidpriktesten en specifiek IgE (Du Toit et al., 2009; Garcia et al., 

2009). Deze diagnostische afkapwaarden vertegenwoordigen de grootte van de diameter of de hoogte 

van de concentratie specifiek IgE waarbij 95% van de patiënten een bewezen voedingsallergie hebben 

als werd aangetoond in onderzoek met DBPCFC. Deze afkapwaarden worden bepaald in specifieke 

patiëntenpopulaties voor specifieke voedingsmiddelen door middel van een ‘Receiver operating 

characteristics’(ROC)-curve. Bijgevolg daalt bij deze afkapwaarden de sensitiviteit en stijgt de 

specificiteit. De bepaling van de diagnostische afkapwaarden heeft geleid tot een reductie in orale 

voedselprovocaties ter bevestiging van een voedingsallergie 
(figuur 4)

 (Du Toit et al., 2009; Garcia et al., 

2009). Echter is er een enorme variatie van diagnostische afkapwaarden door verschillen in 

bestudeerde patiëntenpopulaties en protocollen voor voedselprovocaties alsook door variaties in de 

gebruikte voedselextracten (Allen et al, 2006; Du Toit et al., 2009; Garcia et al., 2009). In 

huidpriktesten zijn diagnostische afkapwaarden bepaald voor koemelk, eieren en pindanoten. 

Diagnostische afkapwaarden in de concentratie van IgE zijn berekend voor koemelk, eieren, 

pindanoten en vis. Echter voor tarwe en soja zijn geen waarden gekend. Algemeen werd vastgesteld 

dat de diagnostische afkapwaarden lager zijn voor kinderen onder de leeftijd van 2 jaar. Indien het 

resultaat van de allergietest lager is dan de gevalideerde diagnostische afkapwaarde wordt tevens een 

orale voedselprovocatie uitgevoerd 
(figuur 4)

.  

Orale voedselprovocaties worden uitgevoerd om te bevestigen dat een bepaald voedselallergeen een 

rol speelt in de klinische symptomen van de patiënt of om een voedingsallergie uit te sluiten 

(Niggemann and Beyer, 2007). Actueel heerst er in de literatuur een controverse over wanneer welk 

type orale provocatie moet worden aangewend (Niggemann and Beyer, 2007). Niggemann and Beyer 

opteren dat placebo gecontroleerde voedselprovocaties worden aangewend indien er dagdagelijkse 

variaties optreden in de symptomen,zoals bij kinderen met eosinofiele oesofagitis of indien subjectieve 

symptomen zoals abdominaal discomfort en palpitaties worden waargenomen. Tevens bevelen zij aan 

dat kinderen onder de leeftijd van 1 jaar open orale voedselprovocaties ondergaan
(figuur 5)

. Deze 

adviezen druisen in tegen de aanbevelingen van de Europese Academie voor Allergologie en Klinische 

Immunologie. Zij opteren voor een hogere minimum leeftijd voor het uitvoeren van DBPCFC. 
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Alvorens een orale voedselprovocatie wordt uitgevoerd, dient een eliminatiedieet te worden gestart 

(Niggemann and Beyer, 2007). Het keuze van het type eliminatiedieet
1
 dient gebaseerd te worden op 

de kliniek. Indien het eliminatiedieet geen effect heeft op de symptomen, dient geen orale 

voedselprovocatie te worden uitgevoerd. Evenals is een specifiek dieet voor het kind niet aan de orde. 

Orale voedselprovocaties dienen uitgevoerd te worden op basis van een gestandaardiseerd protocol. 

Een provocatie wordt positief geacht indien een duidelijke en objectieve klinische reactie wordt 

waargenomen. Hoe korter het tijdsinterval tussen ingestie en de waarneming van de symptomen, hoe 

waarschijnlijker de klinische reactiviteit. Daarentegen wordt braken beschouwd als een subjectief 

symptoom daar het kan optreden bij een psychologische voedselaversie. In casussen waar subjectieve 

symptomen of laattijdige reacties worden waargenomen, dient men het resultaat van de open 

voedselprovocatie te bevestigen met een DBPCFC
(figuur 5)

 (Niggemann and Beyer, 2007). Daar 

voedselprovocaties een risico inhouden voor het induceren van anafylactische reacties dienen een 

aantal veiligheidsmaatregelen in acht genomen te worden. Naast de aanwezigheid van geschoold 

personeel en medicatie voor het behandelen van anafylaxie, wordt bij de patiënt, alvorens de orale 

voedselprovocatie wordt gestart, een intraveneuze toegang aangelegd. 

 

Er is geen evidentie voor de bepaling van IgG antilichamen in de diagnostische benadering voor 

voedingsallergieën bij kinderen. IgG antilichamen indiceren enkel een voorafgaande blootstelling aan 

het specifieke voedsel en worden gedetecteerd onafhankelijk van de aan- of afwezigheid van 

voedselgerelateerde symptomen (Allen et al., 2006). Tevens wordt de epicutane test niet aangewezen 

als diagnostisch criterium in de dagdagelijkse klinische praktijk (Niggemann and Beyer, 2007). 

Gastrointestinale biopsieën kunnen daarentegen wel belangrijke informatie verschaffen. Deze testen 

worden aangewend bij kinderen met gastrointestinale syndromen zoals EE, voedsel geïnduceerde 

enteropathie en infantiele proctocolitis (Allen et al., 2006). De afname van een biopsie gebeurt 

idealiter voor aanvang van een eliminatiedieet of therapie met corticoïden. Tevens zijn rectale 

biopsieën nuttig in de differentiaal diagnose tussen de ziekte van Hirschsprung en eosinofiele 

proctocolitis bij ernstige infantiele constipatie.  

 

De ernst van toekomstige reacties kan niet worden voorspeld aan de hand van resultaten van 

gevalideerde allergietesten. Evenmin is de ernst van eerdere ongunstige reacties een goede parameter. 

Voedselprovocaties kunnen tevens misleidend daar reacties optreden in een gecontroleerde omgeving, 

terwijl elders specifieke omgevingsfactoren zoals het gebruik van alcohol of inspanning en infecties de 

allergeniciteit kunnen beïnvloeden (Du Toit et al., 2009). Indien een IgE gemedieerde voedsel 

geïnduceerde allergische reactie optreedt, moet men steeds beducht zijn voor het optreden van een 

                                                      
1
 cfr. 7.4 eliminatiedieet 
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anafylactische reactie. Het is bijgevolg van uitermate belang dat zowel de patiënt als zijn omgeving en 

verzorgers getraind zijn in het herkennen en behandelen van ernstige reacties. 

 

Voedingsallergieën voor koemelk en eieren hebben doorgaans een gunstige prognose. Bijgevolg is het 

relevant om de ontwikkeling van klinische tolerantie na te gaan in vervolgconsulten. Tevens is hier de 

DBPCFC de gouden standaard. De reductie in de resultaten van specifieke gevalideerde allergietesten 

doorheen het klinisch verloop van de voedingsallergie is van voorspellende waarde voor de 

ontwikkeling van orale tolerantie (Du Toit et al., 2006). Algemeen wordt aangeraden om gevalideerde 

allergietesten te laten uitvoeren om de 12 à 18 maand. In allergieën voor pindanoten en boomnoten 

kunnen langere tijdsintervallen worden gerespecteerd (Niggemann and Beyer, 2007). Tevens is het 

herkennen van specifieke epitopen een predictieve parameter. Sequentiële epitopen zijn 

verantwoordelijk voor de meer persisterende voedingsallergieën (Allen et al., 2006). 

 

Men kan dus weerhouden dat actueel er in het laboratorium geen test beschikbaar is die de 

ontwikkeling van klinische tolerantie voor een eerder causaal voedselallergeen nauwkeurig kan 

voorspellen (Niggemann et al., 2005). DBPCFC blijven bijgevolg de gouden standaard in het 

bevestigen van een voedingsallergie. Echter in de dagdagelijkse praktijk worden deze relatief zelden 

aangewend. Orale voedselprovocaties zijn immers tijdrovend en er is een risico op het ontwikkelen 

van anafylactische reacties. DBPCFC worden vaak enkel uitgevoerd in een experimentele omgeving 

zoals in epidemiologische studies. In de klinische praktijk berust de diagnose van voedingsallergieën 

op een combinatie van een gedetailleerde anamnese, klinisch onderzoek, een huidpriktest of specifiek 

IgE en een eliminatiedieet. De enige bewezen effectieve therapie voor voedingsallergieën is het strikt 

vermijden van het causale voedselallergeen (Davis, 2009).  
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Figuur 4  Diagnostisch  protocol van  de  verdenking  van  voedsel  gerelateerde symptomen tot 

finaal de aanbeveling van een specifiek therapeutisch eliminatiedieet 

 * de diagnostische afkapwaarde is afhankelijk van de leeftijd, de populatie en het allergeen 

Figuur overgenomen van Niggemann B., Beyer K. Diagnosis of food allergy in children: 

toward a standaridization  of food challenge. Journal of Pediatric Gastroenterology and 

Nutrition 2007; 45: 339 – 404 
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Figuur 5 Algoritme voor het uitvoeren van orale provocaties 

Figuur overgenomen van Niggemann B., Beyer K. Diagnosis of food allergy in children: toward a 

standaridization of food challenge. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition 2007; 45: 339 

– 404 
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