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ABSTRACT 

Achtergrond: Allergie is één van de meest voorkomende aandoeningen. Naar schatting treft 

de ziekte zo’n 30 % van de bevolking. Allergie is een chronische aandoening welke zich vaak 

op een vroege leeftijd manifesteert. De aandoening brengt aldus een groot negatieve impact 

met zich mee, dit zowel op individueel als op maatschappelijk vlak. Het multifactorieel 

karakter van allergie bemoeilijkt niet alleen de wetenschappelijke zoektocht naar het reële 

ontstaansmechanisme van de aandoening, maar ook naar preventieve en therapeutische 

behandelingen. Alsnog worden grootschalige associatieve onderzoeken wereldwijd verricht 

ten einde alle mogelijke beïnvloedende factoren in het ontstaan van allergie en hun eventuele 

interacties in kaart te brengen.  

Doelstelling:  Deze scriptie heeft als doel aan de hand van een zeer uitgebreide database (de 

Helena-studie) reeds eerder aangetoonde maar eventueel ook andersoortige causatieve 

verbanden tussen verschillende variabele factoren en het ontwikkelen van allergie 

respectievelijk te bevestigen/aan te tonen. Meer in het bijzonder werd gekeken naar de 

invloed van geografische en sociaaleconomische variabele factoren, en dit in functie van drie 

parameters van allergie. 

Materialen en methoden: We werken met de Helena-studie, een cross-sectionele studie 

welke meer dan 3000 gegevens bevat van 3582 adolescenten uit tien verschillende Europese 

centra. De adolescenten behoren tot de leeftijdscategorie van 12,5 tot 17,5 jaar. De gekozen 

variabele factoren werden aan de hand van IBM-SPSS statistics 21 getoetst aan drie 

belangrijke allergie-parameters: de allergiestatus (bepaald aan de hand van een vragenlijst), de 

IgE-concentratie (gemeten op serum) en het aantal eosinofielen (gemeten op serum). De IgE’s 

werden tijdens dit onderzoek gemeten aan de hand van ImmunoCAP. De statistische 

resultaten werden bekomen met T-testen, Correlatietesten, Chi-kwadraattesten en Logistische 

en Lineaire Regressies. 

Resultaten: De IgE/eosinofiel-waarden bleken significant (Sig.0,001) verhoogd te zijn bij 

allergie-positieve adolescenten. De IgE/eosinofielen-waarden zijn eveneens beduidend hoger 

bij de mannelijke adolescenten (Sig. respectievelijk 0,020 en 0,001) , toch wordt er geen 

verschil in allergieprevalentie waargenomen tussen beide geslachten. Zowel voor de klinische 

manifestaties als de twee laboparameters van allergie zijn er belangrijke verschillen te noteren 
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al naargelang het land/centrum waar de adolescent werd getest. Deze verschillen waren soms 

bijzonder groot, hetgeen een belangrijke rol van omgevingsgebonden factoren in het ontstaan 

van allergie doet suggereren. In het onderzoek naar de impact van de sociaaleconomische 

status weerhouden we dat een hogere educatie van de moeder (OR=1,19), het meer dan 3 

maand geven van uitsluitend borstvoeding (OR=1,23) en het hebben van weinig broers of 

zussen (OR=1,42) de kans op het ontwikkelen van allergie vergroot. Deze laatste 

significanties konden aangetoond worden met de klinisch allergische manifestaties evenwel 

niet met de laboparameters. 

Conclusie: Over het algemeen passen onze bevindingen in het kader van de 

hygiënehypothese. Ook de geografische verschillen in allergieprevalentie duiden des te meer 

op de belangrijke invloed van omgevingsgebonden factoren in het ontstaansmechanisme van 

allergie. Relationele verbanden tussen variabele factoren en het ontstaan van allergie zijn 

aangetoond en leveren een niet te onderschatten bijdrage in de kennis omtrent de etiologie van 

allergie. Alhoewel we in onze studie werken met een grote, representatieve studiepopulatie, 

kunnen ook wij de onenigheid omtrent het ontstaansmechanisme van allergie niet ontrafelen. 

Verder (meer specifiek) onderzoek dient gemotiveerd te worden om het mysterie omtrent het 

ontstaan van allergie te ontluisteren.  
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1. INLEIDING 

1.1 Situering van de allergieproblematiek 

Allergie behoort wereldwijd tot één van de meest voorkomende aandoeningen (1, 2). Naar 

schatting treft de ziekte 15 tot 30% van de algemene populatie, wat neerkomt op zo’n 300 

miljoen patiënten (1-5). Allergische aandoeningen hebben in eerste instantie een groot 

negatieve impact op de gezondheid van de individuele patiënt, maar ten tweede ook op de 

gemeenschap in z’n algemeenheid. Er is immers niet alleen een belangrijke morbiditeit en 

verlies van levenskwaliteit voor de patiënt zelf, maar tevens is er een belangrijke invloed op 

de sociale zekerheid van de verschillende landen in termen van oplopende kosten van 

gezondheid, invaliditeit en werkverlet (6, 7). 

Afgaande op de toenemende prevalentie van allergie in vrijwel alle landen en continenten, 

kan men terecht spreken van een (pan)epidemische spreiding van allergie (1, 3, 6, 8). Parallel 

aan deze stijging nemen dan ook de -aan allergie gerelateerde- kosten van de gezondheidszorg 

wereldwijd toe (1, 4, 7-10). Deze stijging is het meest waarneembaar in de Westerse wereld, 

en dit voornamelijk bij kinderen  (2, 4, 8, 9, 11). Recente studies hebben nog geen stagnering 

van deze stijging waargenomen, en berekening van de World Health Organisation (WHO) 

schatten het aantal allergiepatiënten op meer dan 400 miljoen in 2025 (1, 2, 4, 8, 9). Meer in 

het bijzonder voor astma stelt men per decennium een stijging van 50% vast. Dit zou astma, 

samen met chronische obstructieve longziekten, de 3
e
 belangrijkste doodsoorzaak maken in 

2020, aldus volgens de WHO (4). De stijgende trend is deels toe te schrijven aan het hoger 

percentage van mensen met een positieve familiale anamnese voor allergische ziekten, maar 

de geografische spreiding  doet sterk vermoeden dat ook een verandering in 

omgevingsfactoren een belangrijke bijdrage levert (4, 10, 12, 13). De meer uitgesproken 

stijging in de Westerse wereld suggereert daarenboven dat de wijzigingen een 

sociaaleconomisch karakter kunnen hebben (13). 

Allergie kan dus beschouwd worden als een ernstig, mondiaal gezondheidsprobleem. Gericht 

onderzoek omtrent het ontstaan van allergie is noodzakelijk om preventieve en therapeutische 

actieplannen te ontvouwen teneinde zowel de stijging van allergie in te dijken als de 

behandeling te optimaliseren. Evenwel is allergie een multifactoriële aandoening, waarbij 

verschillende oorzakelijke factoren op elkaar inwerken via complexe interacties. Meerdere 

studies hebben een groot aantal van deze factoren met betrekking tot het ontstaans-

mechanisme kunnen aantonen, maar noch het onderlinge gewicht van deze factoren, noch de 
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mogelijks additieve interacties in dit ontstaan werden eenduidig aangetoond. Niettegenstaande 

het bijna volledig in kaart brengen van het allergiegenoom blijft het nog onduidelijk hoe 

belangrijk de genetische predispositie weegt ten overstaan van de omgevingsfactoren in het 

ontstaan van allergie. 

Zoals eerder vermeld hebben allergieën een grote individuele en maatschappelijke impact. De 

individuele patiënt wordt geconfronteerd met een substantiële morbiditeit en eventueel zelfs 

mortaliteit (1, 6). Morbiditeit en mortaliteit kunnen uitgedrukt worden in DALYs, of 

Disability-Adjusted Life Years, een maat ontwikkeld door de WHO die de totale last van een 

aandoening uitdrukt. Astma alleen al is wereldwijd verantwoordelijk voor 15 miljoen verloren 

DALYs, per jaar (14). De ziekte treft voornamelijk jonge kinderen waardoor men soms van 

‘childhood disease’ spreekt (1). Dit is het rechtstreeks gevolg van de jonge leeftijd waarop 

allergieën zich typisch ontwikkelen, één op twee ontwikkelt de ziekte namelijk voor de 

leeftijd van 10 jaar (1, 4, 5). De vroege age-of-onset, zorgt grotendeels voor de grote bijdrage 

van allergische aandoeningen aan de globale kindermorbiditeit (1, 5). In tweede instantie 

heeft de ziekte ook sociaaleconomische implicaties voor de individuele patiënt als op het 

breder maatschappelijk niveau (1, 6). De jonge leeftijd van de chronische aandoening 

impliceert dat de kosten gedurende vele jaren blijven aanslepen (3, 6). Daarbij lopen directe 

kosten, zoals behandeling- en hospitalisatiekosten hoog op, mede doordat een definitieve 

behandeling vooralsnog niet bestaat (3). Ook indirecte kosten, zoals deze gepaard aan 

werkverzuim door allergie lopen hoog op (7). 

1.2 Allergie 

De term ‘allergie’ is afgeleid van het Grieks en betekent letterlijk vertaald ‘altered  reactivity’. 

Allergie behoort tot de hypersensitiviteitsreacties waarbij het immuunsysteem overmatig 

reageert op intrinsiek onschadelijke prikkels. Allergieën vormen een heterogene groep 

chronische aandoeningen die resulteren uit een complex samenspel van gastheer- en 

omgevingsgebonden factoren en kunnen zich op elke leeftijd voordoen (4, 15). 

Klinisch kunnen allergieën zich ter hoogte van verschillende doelorganen uiten, waarop de 

verschillende manifestaties van allergie gebaseerd zijn. Zo onderscheidt men astma en 

allergische rhinitis ter hoogte van respectievelijk de onderste en bovenste  luchtwegen, en 

spreken we over atopische dermatitis en urticaria wanneer de manifestatie zich ter hoogte van 

de huid bevindt. Ter hoogte van het maag-darmstelsel kunnen er zich ook klachten van 

voedselallergie voordoen (15). Een combinatie van deze manifestaties is eveneens mogelijk. 
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In de pathogenese van allergie is de blootstelling aan omgevingsgebonden factoren, 

allergenen, essentieel. Maar ook een sterke genetische predispositie valt niet te betwisten.  

Er zijn in essentie drie oorzakelijke pijlers te onderscheiden: een familiale voorgeschiedenis 

van allergische aandoeningen, een predisponerende atopische toestand en de effectieve 

blootstelling en consequente sensitisatie aan bepaalde omgevingsgebonden factoren (5). 

1) Erfelijkheid: Observaties door Sibbald et al. tonen een significant hogere 

incidentie van astma in eerste graad verwanten ten opzichte van de controle 

populatie (4). Het familiaal voorkomen veronderstelt een belangrijke genetische 

component, die kennelijk voor meer dan 50% bijdraagt aan de erfelijkheid van 

allergische aandoeningen (4, 15). De familiale anamnese heeft een zeer hoge 

specificiteit van 86-91% en een lage sensitiviteit van 17-22%, en is aldus geen 

gevoelige voorspeller voor het ontwikkelen van allergie.  

2) Atopie: De predispositie voor het ontwikkelen van allergie is ten dele genetisch 

bepaald. De genetische aanleg om overmatig IgE antilichamen te produceren in 

reactie op een kleine hoeveelheid allergenen, noemt men atopie (15). De atopische 

toestand wordt gekenmerkt door een verhoogde basisconcentraties van oplosbaar 

IgE en van circulerende eosinofielen, de hoekstenen van  de allergische 

pathofysiologie. Verschillende genoomafwijkingen worden in relatie gebracht met 

hogere IgE-waarden en hogere eosinofielen en dus met de etiologie van de 

atopische toestand (4, 11). Er bestaat evenwel ook een niet-genetische allergie 

predispositie; een mooi voorbeeld situeert zich in utero waar 

omgevingsblootstellingen aan de zwangere vrouw kunnen interfereren met de 

ontwikkeling van het immuunsysteem van de foetus (10). 

3) Sensitisatie: Essentieel voor de ontwikkeling van allergie zijn de blootstellingen 

aan allergenen uit de omgeving (12).  Dit zijn de factoren waaraan de patiënt 

gesensibiliseerd wordt bij een eerste contact en die een allergische reactie zullen 

uitlokken bij een tweede contact, met symptomatologie passend bij het type 

manifestatie. De lijst met geïdentificeerde allergenen neemt grote dimensies aan en 

lijkt niet limitatief (12, 16).  Allergenen komen voor in verschillende gedaanten. 

De best gekende groep zijn de ‘airborne’ allergenen waaronder als belangrijkste 

huisstofmijt, dierenvacht, pollen en schimmels. Een tweede belangrijke groep zijn 

de voedingsallergenen, die verantwoordelijk worden geschat voor 4% tot 10% van 
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het aantal allergieën, respectievelijk bij volwassenen en kinderen. Een derde 

welomschreven groep allergenen zijn de contact allergenen of irritantia (15). 

Het multifactorieel karakter van allergie maakt het moeilijk de individuele invloed van één 

afzonderlijke factor te bepalen. Dit feit is dan ook verantwoordelijk voor de lacunes in onze 

wetenschappelijke kennis over allergie en meer in het bijzonder over zijn ontstaans-

mechanisme. Het multifactorieel karakter is het gevolg van complexe interacties, zowel gen-

gen interacties, gen-omgeving interacties als onderlinge interacties tussen verschillende 

omgevingsfactoren (4). Desondanks blijft het belangrijk om de eventuele causatieve relatie 

van elke van deze omgevingsfactoren met de aan- of afwezigheid van allergie aan te tonen, 

gezien deze kennis ons beter instaat stelt het mysterie van allergie te ontluisteren, en 

daarenboven meer gerichte behandelingsmodaliteiten mogelijk maken.  

1.3 Pathofysiologie en diagnose van allergie 

Allergische reacties zijn het gevolg van allergische inflammaties (die voorkomen uit een 

interactie tussen omgevingsfactoren en het immuunsysteem), welke verder resulteren in een 

loslating van histamine en andere pro-inflammatoire mediatoren. De reactie wordt 

gekarakteriseerd door een Th2-gewogen immuunrespons welke geassocieerd wordt met 

verhoogde immunoglobuline E-bloed waarden. IgE wordt gezien als de hoofdrolspeler in de 

inductie en het aanhouden van een allergische inflammatie, waardoor deze als ‘target’ wordt 

gebruikt in zowel de diagnose als de therapie van allergische aandoeningen (17, 18). 

Immunoglobuline E , de vijfde en minst grote klasse van de immunoglobulines, werd in eerste 

instantie gezien als eerstelijns defensie van het immuunsysteem tegen parasieten (waarvan 

voornamelijk protozoa en helminths (een type voorbeeld van worminfecties). Nu is het IgE 

ongetwijfeld het meest gekend omwille van zijn rol als mediator in allergische reacties. De rol 

van IgE in de allergische inflammatie wordt als volgt gekenmerkt; dendritische cellen nemen 

het allergeen op en presenteren deze aan de T-cellen, wat een Th2-gemedieerd milieu 

induceert. Th2-cellen gaan dan op zijn beurt de IgE-bevattende B-cellen activeren aan de 

hand van interleukine-productie. De vrijgestelde IgE’s binden ter hoogte van het 

luchtwegmucosa aan receptoren. IgE’s hebben een grote affiniteit voor de receptoren van de 

mastcellen en de basofielen, welke op hun beurt bij binding inflammatoire mediatoren en 

cytokines vrijstellen. Deze vrijstelling lijdt tot de onmiddellijke hypersensitiviteitssymptomen 

die gepaard gaan bij een allergische reactie (plasma extravasatie, contractie van het glad 

spierweefsel en jeuk). Er gebeurt tevens een vrijstelling van pro-inflammatoire en type 2 
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cytokines welke verantwoordelijk zijn voor de vertraagde reactie; activatie en rekrutering van 

inflammatoire cellen, waarvan voornamelijk de monocyten en eosinofielen. Figuur 1 toont de 

inflammatoire cascade. (17, 18).  

 

Figuur 1: Central role of IgE in patients with allergic airway diseases. (Dullaerts et al. (18)) 

De diagnose wordt voornamelijk klinisch gesteld, labo- metingen van factoren met betrekking 

tot de allergische cascade kunnen echter de diagnose helpen te kwantificeren en te 

specificeren. Zo kunnen totale IgE-metingen bijvoorbeeld een uitspraak maken over de ernst 

van astma (19). Evenwel; zowel labometingen van het totale IgE als ook van het aantal 

eosinofielen zijn indirecte markers van allergische inflammatie. Zo kunnen ze mede verhoogd 

zijn door andere aandoeningen (bv. parasitaire infecties) en zijn ze de dus non-specifiek.  

Als meer specifieke testing wordt de huid-prik test gebruikt. Hierbij worden aan de hand van 

enkele naaldprikken de mucosa van de huid beschadigd, waarop volgend een extract van het 

vermoedelijke allergeen op de beschadigde plaats wordt aangebracht, bij sensitisatie wordt er 

binnen het half uur een lokale inflammatoire reactie verwacht.  

In sommige gevallen kan identificatie van het allergeen via de huid-prik test niet gebeuren, 

waarop men een RAST (Radio-AllergoSorbent)-test kan uitvoeren. Hierbij worden specifieke 

IgE-metingen uitgevoerd op het serum. De interpretatie van de test wordt uitgedrukt in graden 

van sensitisatie. Echter, positieve resultaten van sensitisatie duiden niet noodzakelijk op 

klinische symptomen. Omgekeerd sluiten negatieve resultaten geen klinisch belangrijke 

allergie uit. Zo kan bijvoorbeeld anafylaxie een tijdelijke daling van het specifieke IgE 

veroorzaken, wat zich dan uit in vals-negatieve resultaten. 
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1.4 Geografische spreiding 

Het voorkomen van allergische aandoeningen vertoont een duidelijke geografische distributie. 

De prevalentie tussen verschillende geografische regio’s kan soms flink verschillen. Evenals 

op kleiner regionaal niveau (bijvoorbeeld tussen twee verschillende steden binnen één land) 

worden soms verschillende prevalenties genoteerd. Prevalenties schikken zich naargelang de 

aan- of afwezigheid van variabele factoren die een gebied kenmerken; omgekeerd vertonen 

gebieden met overeenkomstige karakteristieken op gebied van omgevingsfactoren 

gelijkwaardige prevalenties (5, 6, 13).  

Complexe interacties en multifactoriële relaties bemoeilijken ook hier de bepaling van de 

significantie voor de individuele factoren in het ontstaansmechanisme van allergie. Zo heeft 

het klimaat, dat typisch is voor een bepaalde regio, een rechtstreekse invloed op de populatie. 

Het klimaat is echter ook bepalend voor fauna en flora van de regio en beïnvloedt dus ook  de 

mate waarin bepaalde allergenen voorkomen (15). 

In de epidemiologie gaat men gebieden vaak onderverdelen volgens de mate waarin deze 

geïndustrialiseerd zijn. De industrialisatiegraad gaat typisch gepaard met andere belangrijke 

factoren zoals de urbanisatiegraad, welvaart, niveau van ontwikkeling en sociaaleconomische 

factoren zoals BNP.  Zo worden in grote lijnen twee type regio’s gevormd, de Westerse 

landen/wereld tegenover de Ontwikkelingslanden; hoofdzakelijk geürbaniseerde tegenover 

hoofdzakelijk rurale gebieden. Men stelt vast dat de allergieprevalenties het hoogst zijn in 

geïndustrialiseerde gebieden. Ze wordt hoger naarmate een gebied meer geürbaniseerd is en 

een hogere ontwikkeling kent (4). De hoogste prevalentie worden volgens ISAAC (The 

International Study of Asthma and Allergies in Childhood) gezien in West-Europese landen 

en algemeen in Engelstalige gebieden (6). Men kan dus gradiënten vaststellen binnen 

omschreven regio’s, volgens geografische positie op het aardoppervlak (8). De prevalenties 

nemen inmiddels alarmerende waarden aan in landen met goede gezondheidsvoorzieningen. 

Maar ook in landen die het minder goed stellen op vlak van gezondheidszorg neemt allergie 

toe. En daar betekent de stijgende allergieprevalentie een extra belasting van de reeds 

schaarse gezondheidsvoorzieningen, en indirect een extra belemmering van verdere 

ontwikkeling (1). 
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1.5 Hygiënehypothese 

Volgend op de observaties inzake de zich wijzigende prevalentie, werd de afgelopen jaren 

menig onderzoek uitgevoerd met de bedoeling deze te verklaren. Er werden een aantal 

hypothesen opgesteld en van deze hypothesen gaat de aandacht bij uitstek uit naar de 

‘hygiënehypothese’, die momenteel de meest plausibele verklaring voorstelt (11, 20). Ze 

waarborgt evenwel nog een aantal  inconsistenties, waardoor ze op stevig onderbouwde 

contra-argumentatie stoot (11). Niettegenstaande de bezwaren ontoereikend zijn om de 

hypothese definitief te verwerpen, verhinderen ze evenwel het aanvaarden ervan. Het verweer 

blijft aanzetten tot verder onderzoek en nieuwe observaties blijven de basis vormen van 

uitbreidingen op de hypothese (20). 

Het concept, gefundeerd op de studie van Dr. Strachan in 1989, stelt dat blootstelling aan 

‘onhygiënische’ omstandigheden vroeg in het leven een protectief effect zou hebben op de 

ontwikkeling van allergieën in het latere leven. De stelling luidt dus dat de toegenomen 

‘hygiëne’ in de rechtstreekse leefomgeving de oorzaak vormt van de toegenomen 

allergieprevalentie (8, 20). Als mooiste voorbeeld hiervan kunnen we verwijzen naar de 

‘public health measures’ welke van start gingen na de industriële revolutie. Deze werden 

uitgevoerd in de Westerse landen met de bedoeling om de spreiding van de infectieziekten te 

limiteren. In de landen waar dit niet gebeurde en de inwoners al vroeg en repetitief werden 

geïnfecteerd door verschillende pathogenen, bleef dan ook de prevalentie van allergische 

ziekten laag. Dit in tegenstelling tot de landen die deze voorname infecties overwonnen 

hadden; hier was er een  stijgende trend van allergische ziekten te zien. De hygiënehypothese 

verklaart enerzijds het verband tussen het dalend aantal infectieziekten en de toegenomen 

hygiëne en anderzijds associeert hij de progressieve stijging van de allergieprevalentie met 

deze toegenomen hygiënische maatregelen (8). 

Het sterkste bewijs voor de hypothese komt voornamelijk voort uit diermodellen (8). Een  

aantal van de aspecten die de hygiënehypothese experimenteel onderbouwen werden 

gedemonstreerd in muis-modellen (21). Vanuit epidemiologisch standpunt dragen een aantal 

zaken bij aan de plausibiliteit. De meest uitgesproken toename in prevalentie ziet men 

hoofdzakelijk in Westerse landen, waar het aantal infectieziekten de sterkste daling vertoont. 

De geografische distributie van allergische aandoeningen vormt als het ware het spiegelbeeld 

van de prevalentie van infectieziekten (8).  
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1.6 Neonatale blootstelling  

A terme is de immuniteit nog niet volledig ontwikkeld en ondergaat postnataal verdere 

noodzakelijke aanpassingen. Van kritisch belang voor de maturatie van het immuunstelsel is 

de perinatale periode. Gedurende deze periode laat een zekere immunologische flexibiliteit 

toe dat omgevingsblootstellingen de uiteindelijke immunologische competentie kunnen 

beïnvloeden. De stimuli kunnen, afhankelijk van timing en context, ofwel een beschermende, 

ofwel een predisponerend effect hebben op het ontstaan van allergie. De competentie van de 

volwassen immuniteit wordt aldus ten dele tijdens de eerste levensweken vastgelegd (10, 20).  

Aansluitend op de hygiënehypothese beïnvloeden microbiële contacten in de leefomgeving 

van de pasgeborenen het ontstaan van allergie. Herhaalde microbiële blootstelling postnataal 

bevordert via stimulatie van de Th1-immuniteit de immunologische competentie (11, 20). 

Hierdoor ontstaat een voornamelijk Th1-gewogen fenotype, dat in de klinische praktijk 

overeenkomt met een zekere mate van bescherming tegen allergie in het verdere leven (11, 

20). De vele maatregelen die de afgelopen decennia zijn getroffen teneinde het aantal 

infectieziekten de kop in te drukken, hebben er aldus toe geleid dat het aantal microbiële 

contacten ontoereikend is geworden om het protectief effect ten opzichte van allergie te 

behouden. De afwezigheid van microbiële stimuli in de eerste levensjaren heeft dus 

aanleiding tot een zekere allergische voorbeschiktheid. Het ontwikkelend immuunsysteem 

wordt onvoldoende gestimuleerd, resulterend in een immunologische shift naar een allergisch 

fenotype. De relatie tussen infecties op prille leeftijd en het ontstaan van allergie valt evenwel 

niet eenduidig te verklaren; er zijn immer ook onderzoeksprojecten die juist wel een verband 

aantonen tussen bijvoorbeeld een bacteriële kolonisatie van de lagere luchtwegen en hogere 

kans op het ontstaan van astma (22). 

1.7 Sociaaleconomische factoren 

De eerste vermelding van ‘Sociaaleconomische status’ (SES) op Pubmed, dateert van 1940. 

Sinds zijn eerste vermelding in de studie van Dewees et al. werden inmiddels duizenden 

studies omtrent SES en diens associaties op pubmed gepubliceerd. SES betekent als 

determinant van gezondheid een belangrijk onderwerp van onderzoek; Door het aantal 

publicaties over SES uit te zetten  per jaartal, wordt de belangstelling voor SES duidelijk 

geïllustreerd en men kan een bruuske en tevens exponentiële toename in interesse vaststellen 

tussen 1985 en 1990. Concomitant wordt SES wereldwijd erkent als een belangrijke 

determinant van ziekte en gezondheid. Een lage sociaaleconomische status is een belangrijke 
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oorzaak van menig gezondheidsproblematiek en wereldwijd draagt sociale ongelijkheid bij tot 

de progressief toenemende kloof tussen arm en rijk. Sociaaleconomische discriminatie 

impliceert bijgevolg een extra zware belasting voor de lagere sociale klassen van de 

maatschappij (23). In contrast met de transparante invloed van SES op ziekte en gezondheid, 

heerst er grote onenigheid inzake de betrokkenheid van SES voor allergische aandoeningen  

(13, 23). Sommige studies vinden evenwel een positieve associatie, andere vinden een 

negatieve associatie en nog andere vermelden helemaal geen verband gevonden te hebben  

(13). Tegenstrijdige resultaten zijn enerzijds te verklaren door middel van de gehanteerde 

criteria van SES. Ondanks de grote belangstelling voor SES als onderzoeksonderwerp bestaat 

er vooralsnog geen consensus over de criteria die men gebruikt in onderzoek. De 

uiteenlopende criteria die men gebruikt in verschillende studies verklaart in belangrijk mate 

de uiteenlopende significantie van de bestudeerde uitkomstvariabele (23). Interpretaties 

binnen studies betreffende SES dienen behoedzaam te geschieden daar indicatoren van SES 

bijzonder gevoelig zijn voor bias (23). SES is dus een complex begrip, bestaande uit een 

brede diversiteit aan variabelen, dat men rechtstreeks niet kan meten (13). Onderzoekers 

maken daarom gebruik van  indicatoren met als drie belangrijkste ‘inkomen’, ‘opleiding’ en 

‘beroep’. Dit zijn ‘de drie pijlers va SES’ ze omvatten afzonderlijke aspecten en beschrijven 

samen een breed gebied van SES (24). 

Epidemiologisch kan geargumenteerd worden voor een causale relatie die tevens de 

plausibiliteit opdoet als zijnde verantwoordelijk voor de allergische opmars, dit zowel op vlak 

van timing als op vlak van de distributie van de allergieprevalentie. De toenemende 

prevalentie wordt wereldwijd geobserveerd maar evenwel niet overal even uitgesproken. 

Opvallend zijn de duidelijke stijgingen in allergie incidentie in landen die zich 

sociaaleconomisch aan het ontwikkelen zijn (13). Dit is suggestief voor een oorzakelijk 

verband tussen bepaalde lifestyle factoren die geassocieerd zijn aan een hogere SES (13). De 

toegenomen prevalentie is in deze landen een weerspiegeling van de toegenomen proportie 

van de populatie met een hogere SES (13). Een interessante waarneming wordt gezien bij het 

behaalde opleidingsniveau van de ouders, als indicator van SES. Aspecten gerelateerd aan het 

opleidingsniveau van de ouders, beïnvloeden het risico voor hun kinderen op de ontwikkeling 

van allergische aandoeningen. Algemeen gesteld oefent de opleidingsgraad van de moeder 

een beduidend sterkere invloed uit dan deze van de vader (13). De verschillende mate van 

invloed wordt mogelijks verklaard door de grotere betrokkenheid van de moeder gedurende 
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de perinatale periode (13). Een hoge educatiestatus van de moeder blijkt een belangrijke 

bevorderende factor te zijn in de etiologie van atopische aandoeningen (13). 

1.8 Vraagstelling  

Allergie is een veelvoorkomende aandoening, waarvan de etiopathogenese nog beperkt is. De 

alarmerende waarden die de prevalentie reeds heeft aangenomen in een relatief korte periode 

doet menig wetenschapper alleen maar verontrusten. De noodzaak aan adequate maatregelen 

om deze opmars halt te roepen is onmiskenbaar, dit veronderstelt echter een bredere kennis in 

het ontstaansmechanisme van allergie. Verder onderzoek is dus noodzakelijk om preventieve 

of therapeutische actieplannen te ontwikkelen. Meerdere associatieve studies toonden al vele 

mogelijks beïnvloedende variabele factoren in het ontstaansmechanisme van allergie aan. 

Desalniettemin blijven eenduidige uitspraken omtrent de oorzakelijkheid van de factoren 

tegenstrijdig. In ons onderzoek gaan we vooraf opgestelde hypothesen, gevonden in de 

literatuur, trachten te toetsen aan onze data, bekomen uit de Helena-database. Dit met de 

bedoeling om een bijdrage te leveren in het ophelderen van het ontstaansmechanisme van 

allergie en tevens ook een verklaring te bieden voor de stijgende allergieprevalentie. De titel 

van ons onderzoek luidt dan ook: ' De Helena-studie en onderzoek naar de etiologische 

factoren in de pathogenese van allergie’. We toetsen hierbij voornamelijk geografische en 

sociaaleconomische factoren aan drie allergie-parameters (de klinische manifestatie van 

allergie, de eosinofielen en de IgE-waarden).  
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2. MATERIALEN EN METHODEN 
 

2.1 Literatuuronderzoek 

De literatuurstudie werd aanvankelijk met een ruime benadering van het onderwerp ingezet. 

De verschafte kennis zou het verdere verloop van de literatuurstudie en de verhandeling van 

de geselecteerde artikels bespoedigen. Concreet werd hiervoor gebruik gemaakt van de 

informatie die de talrijke gezondheidsinitiatieven gratis op hun site aanbieden. De 

belangrijkste waren voor ons GINA, ISAAC, AAFA en ARIA. 

Met een uitgebreide achtergrondkennis werden vervolgens artikels gezocht via Pubmed als 

zoekplatform. Hier werd eveneens een ruime initiële benadering toegepast en gebruikte 

zoektermen waren grotendeels gebaseerd op de titel van onze studie: “Allergy”, “Asthma”, 

“Childhood”, “Adolescence”, “Etiology”. De artikels die we hiermee bekwamen waren 

gesitueerd in uiteenlopende dimensies binnen het onderzoeksdomein van allergie en werden 

gebruikt om inzicht te krijgen in de structuur van de MeSH hiërarchie die gehanteerd wordt in 

onderzoek omtrent allergie. 

Met kennis over de gangbare MeSH termen, spitsten we vervolgens onze zoekopdrachten toe 

om specifiek te zoeken naar de voor ons relevante artikelen. Hierbij werden een aantal filters 

gehanteerd. Enkel Engelstalige artikels werden gezocht waarvan de publicatie datum binnen 

de laatste tien jaar valt, indien mogelijk binnen de laatste vijf jaar. Consistent toegepaste 

MesH-termen waren ‘Hypersensitivity, Immediate’, RespiratoryHypersensitivity’ en 

‘Humans’ waarmee we met de laatste alle publicaties over dierexperimenteel onderzoek 

wegfilterden. Andere gebruikte MeSH-termen waren afhankelijk van de beoogde informatie 

en werden voor iedere zoekopdracht uitvoerig bestudeerd. MeSH-termen die hier werden 

gebruikt omvatten ondermeer ‘Hypersensitivity, Immediate’, ‘RespiratoryHypersensitivity’, 

‘Eosinophils’, ‘Immunoglobulin E’, ‘Epidemiologic Factors’, ‘Mediterranean Islands’ en 

‘Educational Status’ om er enkele te noemen. Alle MeSH termen werden en als 

subjectheading, en als major topic gebruikt in alle mogelijke samengestelde queries om te 

garanderen dat alle relevante artikels tussen de zoekresultaten stonden. Vervolgens werden 

een aantal criteria vooropgesteld om een keuze te maken tussen de gevonden resultaten. In 

ons onderzoek is het essentieel om met de meest recente  artikels te werken, dit omwille van 

de recente observaties omtrent allergie. De omvang en de gemiddelde leeftijd van de 

studiepopulatie is eveneens een voor ons gebruikt selectiecriteria. Vervolgens werd gelet op 
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de gezondheidsuitkomst waar het artikel uitspraken over doet, gaat het over allergie in het 

algemeen of over een specifiek ziektebeeld. 

2.2 De Helena-studie 

De Helena (Healthy Lifestyle in Europe by Nutrition in Adolescence) Cross-Sectionele Studie 

(CSS) verzamelde tussen Oktober 2006 en December 2007 data omtrent nutritie bij 3528 

Europese adolescenten, afkomstig uit  tien steden: Wenen (Oostenrijk), Gent (België), Reisel 

(Frankrijk), Durtmond (Duitsland), Athene en Heraklion (Griekenland), Pécs (Hongarije), 

Rome (Italië), Zaragoza (Spanje) en Stockholm (Zweden). De geselecteerde deelnemers en 

hun voogden werden geïnformeerd over het karakter van de studie waarbij een informed 

consent  werd ondertekend en ethische comités in de verschillende Europese landen keurden 

de Helena-CSS goed.  

Bij 1089 van de 3528 adolescenten werd een bloedstaal genomen. Als indicatoren van 

gezondheid werden onder andere variabelen omtrent fysieke activiteit, lichaamssamenstelling, 

cardiovasculair risico, vitaminespiegels en mineralen, immunologische, inflammatoire en 

genetische merkers bepaald. Alle deelnemers werden tevens onderzocht -aan de hand van een 

Case Report Form- op tekens en symptomen van allergie. Deze werden door de 

desbetreffende arts ingevuld en eventueel aangevuld door de patiënt zelf. De Helena-database 

bevat voldoende gegevens om allergische ziekten te bestuderen bij adolescenten. De 

adolescenten van de Helena-studie behoren tot de leeftijdscategorie van 12,5-17,5 jaar. 

Eind 2013 werden op de beschikbare bloedstalen (N=912)  de totale IgE-spiegels bepaald. 

Daarmee beogen we de prevalentie van allergie, zoals bepaald volgens de Helena-studie, te 

correleren met de resultaten van het totaal IgE.  

De in-vitro kwantificering van het IgE werd gedaan met immunoCAP Phadia 100 op serum.  

Figuur 2: ImmunoCAP Phadia100, Medical 

Research Building, Gent 
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2.3 Statistiek 
 

De verwerking van de resultaten werd gedaan aan de hand van IBM-SPSS statistics 21. We 

vertrokken met een database van 3528 adolescenten en zo’n 3000 variabelen. Eerst en vooral 

werden de variabelen grondig gescreend en haalden we de (voor ons) relevante eruit. Alle 

variabelen met betrekking tot allergie werden eerst bekeken aan de hand van ‘frequenties’ 

(Run descriptive statistics), dit met de bedoeling om de verschillende prevalenties na te gaan. 

Hierna lieten we ‘T-testen’ lopen met willekeurig gekozen variabelen in functie van de 

allergiestatus. Dit met de bedoeling om in grove lijnen een idee te krijgen welke variabele 

factoren mogelijks significant zouden zijn. Hiervoor werd de categorische variabele ‘any 

allergy’ omgezet naar een numerieke variabele. Op gevonden significanties werd er verder 

statistiek toegepast. Indien het ging over een categorische variabele, bekeken we deze verder 

aan de hand van een ‘Correlatietest’ of een ‘Chi-kwadraattest’, afhankelijk van het aantal 

verdelingen. Continue variabelen (bijvoorbeeld IgE’s en eosinofielen) werden verder bekeken 

aan de hand van ‘Student’s t-testen’ ter vergelijking van de gemiddelde waarden tussen twee 

groepen (bijvoorbeeld het geslacht, de allergiestatus..). De variabele factoren die significantie 

aantoonden met de allergiestatus werden verder ook in functie gezet van het aantal 

eosinofielen en de IgE-concentratie. Er werden veel nieuwe variabelen gemaakt; continue 

waarden werden gecategoriseerd (bijvoorbeeld de continue IgE-waarden naar IgE-waarden 

boven en onder 100 kU/L) en categorische werden gerecodeerd (bijvoorbeeld de verdeling 

van ouderlijke educatie van 4 naar 2 categorieën). Hiermee werd er ook een nieuwe variabele 

gevormd ‘AllergyAndIgE’, welke de adolescenten met allergie én IgE-waarden>100kU/L 

splits met de andere. Als laatste lieten we in ‘Logistische en Lineaire regressietabellen’ 4 

outcome-variabelen lopen in functie van een aantal ‘verklarende’ variabelen. De outcome-

variabelen zijn: de allergiestatus, de IgE-waarden, het aantal eosinofielen en 

‘AllergyAndIgE’. Hierbij proberen we te achterhalen welke invloed uitgaat van elk van de 

verklarende variabelen op de outcome-variabele. 

Tabellen en figuren werden gemaakt aan de hand van IBM-SPSS statistics en Microsoft 

Excel. Niet van elke adolescent was er een bloedstaal beschikbaar, hierdoor werken we bij de 

eosinofielen (N=1074) en de IgE’s (N=912) met een kleinere populatie. 

 

 

 

 



 
 

16 
 

3. RESULTATEN 

De Helena-database omvat gegevens van 3528 adolescenten vanuit tien verschillende 

Europese centra. De adolescenten behoren tot de leeftijdsklasse van 12,5 tot 17,5 jaar. We 

toetsen drie onafhankelijke parameters aan enkele geografische en sociaaleconomische 

variabele factoren. Deze drie parameters zijn relevant in de pathogenese van allergie. 

-‘het hebben van allergie’: gecategoriseerd in ‘Yes’ of ‘No’. Deze zijn afgeleid aan de hand 

van een Case Report Form. 

-‘aantal eosinofielen (10x3/µl)’: gemeten op serum. Continue variabele. 

-‘immunoglobuline E (kU/L)’: gemeten op serum. Deze variabele wordt zowel getoetst aan de 

hand van een continue variabele als een categorische variabele. De categorische variabele 

krijgt een cut off-waarde van 100kU/L.  

3.1 Descriptief 

3.1.1 Allergierapportering 

Bekijken we de gehele populatie ziet men dat 29,9% lijdt aan enige vorm van allergie. Dit 

komt overeen met 1029 adolescenten. 

Tabel 1: Prevalentie allergie 

 

De database bevat gegevens omtrent de verschillende vormen en manifestaties van allergie. 

Deze werden tevens ondervraagd aan de hand van een Case Report Form. 

 

  Figuur 2: Prevalentie van verschillende allergievormen 

Frequency

P

e

r Percent

C

u

m

No 2411 70,1

 Yes 1029 29,9

Total 3440 100,0

Allergy 

 

13,80% 

6,50% 7,90% 
5,60% 7,20% 

Allergie pollen Allergie
huisdieren

Allergie
huisstofmijt

Allergie
voeding

Allergie andere

Prevalentie verschillende subtypes
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Allergie kan onderverdeeld worden in verschillende subtypes, waarbij pollenallergie met een 

prevalentie van 13,8% op nummer één staat, gevolgd door allergie aan huisstofmijt (7,9%) en 

huisdieren (6,5%). Er kunnen echter wel verschillende vormen optreden in één en dezelfde 

persoon. 

 

Figuur 3: Het voorkomen van de verschillende manifestaties van allergie 

Allergie kan zich manifesteren op verschillende manieren. Allergische rhinitis is met zo’n 

41% duidelijk het meest voorkomende symptoom bij de allergie-positieven. Wederom kunnen 

er zich meerdere manifestaties voordoen in dezelfde persoon.  

Bij elke vorm of manifestatie bleek er tevens significantie te zijn met het hebben van allergie. 

3.1.2 Aantal eosinofielen 

We bevatten de eosinofiel-waarden van 1074 adolescenten, deze werden gemeten op het 

serum van de adolescenten. De concentratie van de eosinofielen ligt beduidend hoger bij de 

mensen die allergie hebben. Deze relatie heeft tevens een p-waarde <0,001 en kan dus als 

significant beschouwd worden. Er kan een onafhankelijk positief verband in beide richtingen 

aangetoond worden. We zien een gemiddelde concentratie van 0,183 10x3/µL bij mensen die 

geen allergie hebben en een waarde van 0,251 10x3/µL bij mensen die wel allergie hebben. 

Er kan ook gekeken worden naar de verhouding van de eosinofielen in de verschillende 

manifestaties en vormen van allergie. 

Allergische rhinitis (41%)

Urticaria (19%)

Astma (15%)

Atopische dermatitis (12%)

Andere (13%)
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Figuur 4: Gemiddelde eosinofielen-concentratie per vorm of manifestatie (*=sign.) 

In de meerderheid van de gevallen ziet men een hogere concentratie aan eosinofielen indien 

men lijdt aan een dergelijke vorm of manifestatie van allergie. Er kan significantie 

aangetoond worden bij astma, allergische rhinitis, huisdierenallergie en pollenallergie. 

Opmerkelijk zien we een lagere concentratie aan eosinofielen indien men atopische 

dermatitis-symptomen vertoont, dit invers verband is tevens significant. Verder, zien we een 

enorme concentratie aan eosinofielen bij astmapatiënten (gemiddelde van 0,33 10x3/µL 

eosinofielen). 

3.1.3 Immunoglobuline E 

De concentratie immunoglobuline E werd bepaald aan de hand van immunoCAP-metingen op 

serum. Er wordt hier gewerkt met een populatie van 912 adolescenten. 

 

Figuur 5: IgE-verdeling in de Helena-populatie 

De grootste groep (62%) van de gemeten stalen bevindt zich onder de waarde van 101 kU/L. 

Slechts 10%, wat overeen komt met 86 stalen, bevindt zich boven de grens van 500 kU/L. 

62% 

28% 

10% 

<101 kU/l 101-500 kU/l >500 kU/l



 
 

19 
 

De onafhankelijke variabele wordt zowel continu als categorisch bekeken. 

Als men het al dan niet hebben van allergie vergelijkt, ziet men een duidelijk hogere 

concentratie aan IgE’s bij de allergie-positieve groep. De adolescenten met allergie komen 

gemiddeld aan een waarde van 212 kU/L en deze zonder allergie aan 108 kU/L. Dit verschil 

in IgE-concentratie in functie van de allergiestatus is significant (Sig. 0,001).  

Hetzelfde kan gedaan worden indien de continue variabele omgezet wordt naar een 

categorische. Er wordt een groep gemaakt van IgE-waarden boven en onder 100 kU/L. 

Tabel 2: Kuistabel: IgE-waarden in functie van allergie 

 

 

Als resultaat zien we dat 58,2% van de mensen met allergie een IgE-concentratie hebben 

boven de 100kU/L. Dit verschil blijkt wederom significant te zijn. We krijgen een odds ratio 

van 3,22; de kans op het hebben van IgE-waarden > 100 kU/L is 3,22 keer zo groot indien 

men allergie-positief is. 

Meer specifiek kan men wederom de IgE-concentraties bekijken in functie van de klinische 

vormen en manifestaties van allergie. 

 

Figuur 6: Gemiddelde Log(IgE) per vorm of manifestatie (*=sign.) 

<=100 kU/L >100 kU/L

Count 422 175

% within  any allergy 70,7% 29,3%

Count 107 149

% within  any allergy 41,8% 58,2%

IgE

 any allergy No

Yes
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Wederom wordt er in de meeste gevallen een hogere concentratie IgE’s waargenomen indien 

men lijdt aan enige vorm of manifestatie. Deze verschillen blijken in de meeste gevallen dan 

ook significant te zijn. Bij voedingsallergie en urticaria kan er geen significantie aangetoond 

worden. We zien opvallend hoge IgE-waarden bij astma, huisdierenallergie en 

voedingsallergie. Bij atopische dermatitis vinden we significantie in omgekeerde richting; 

adolescenten met atopische dermatitis blijken lagere IgE-waarden te hebben dan de 

adolescenten zonder atopische dermatitis. 

Zet men de beide labowaarden ten opzichte van elkaar; 

 
Figuur 7: scatterplot: onderlinge relatie eosinofielen en log(IgE) 

Er is een positieve lineaire correlatie te zien tussen het aantal eosinofielen en de IgE-waarden. 

Hoe meer IgE’s, hoe meer eosinofielen. Deze relatie is tevens significant (Sign. 0,001). 

Bekijken we nu de 3 parameters onderling; 

 

Figuur 8: boxplot: onderlinge relatie allergie, IgE en eosinofielen 
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We zien een vrij grote spreiding in eosinofiel-concentraties, dit voornamelijk bij de IgE-

waarden boven de 100 kU/L. We zien tevens een gemiddeld hogere waarde van eosinofielen 

indien de IgE hoger is dan 100 kU/L. Over het algemeen kunnen we stellen dat de 

eosinofielen beduidend hoger zijn indien de adolescenten én allergie én IgE-waarden hebben 

hoger dan 100 kU/L.  

3.2 Geslacht en leeftijd 

Als we het hebben van allergie in functie van het geslacht bekijken, blijkt er geen significant 

(Sig. 0,236) verband te zijn. Bij de mannelijke en de vrouwelijke adolescenten lijden er 

respectievelijk 28,9% en 30,8% aan allergie.  

Als we de twee laboparameters bekijken in functie van het geslacht kunnen we echter wél 

significantie vinden. We zien over het algemeen een hogere concentratie eosinofielen bij 

mannen dan bij vrouwen (Sig. 0,001), dit zowel als ze geen allergie hebben als wel. Er kan 

tevens een opmerkelijk groot verschil gezien worden in concentratie indien ze allergie 

hebben, waarbij mannen proportioneel een veel grotere stijging van eosinifielen hebben dan 

de vrouwen. Ook het immunoglobuline E is hoger bij de mannen dan bij de vrouwen (Sig. 

0,020). Er is wederom een groot verschil te zien in concentratie indien de adolescenten lijden 

aan allergie. 

  

Figuur 9: Verschil eosinofielen-concentratie per geslacht 

Figuur 10: verschil IgE-concentratie per geslacht 

Wordt er nagegaan of er belangrijke verbanden bestaan tussen het geslacht en de 

verschillende manifestaties en vormen van allergie dan zien we dat er significantie kan 

aangetoond worden bij allergische rhinitis (Sig. 0,042), allergie aan huisstofmijt (Sig. 0,027) 

en atopische dermatitis (Sig. 0,024). Bij allergische rhinitis (OR=1,33; Sign. 0,042) en 
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atopische dermatitis (OR=1,58; Sign. 0,024) zien we meer vrouwen, bij huisstofmijt allergie 

meer mannen (OR=1,40; Sign. 0,027). 

Onze database bestaat uit adolescenten tussen een leeftijd van 12.5 en 17.5 jaar. Er kon hier 

echter geen significante correlatie aangetoond worden tussen de IgE’s, eosinofielen en de 

allergieprevalentie met de leeftijd. 

3.3 Centrum 

Indien we de tien centra apart bekijken zien we verschillende percentages voor allergie. In 

Stockholm blijkt het percentage van allergie het hoogst te zijn (40,1%), gevolgd door Gent 

(37,1%). Opvallend zijn de grote internationale en zelfs nationale verschillen in percentages, 

zo zien we dat slechts 12,6 percent van de personen uit Kreta lijdt aan allergie, terwijl we in 

Athene (eveneens in Griekenland) aan een aanzienlijk percentage van 36,1 komen. Er blijkt 

een significantie (Sig. 0,001) te bestaan tussen het hebben van allergie en het centrum waarin 

de onderzoeken gebeurd zijn. 

 

Figuur 11: Allergieprevalentie per centra 
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Er is eveneens een significant verschil tussen de gemiddelde IgE- en eosinofiel-waarden en 

het centrum van afkomst (Sig. respectievelijk 0,035 en 0,008).  

 

Figuur 12: Gemiddelde IgE- en eosinofielenwaarden per centrum 

Gent en Wenen hebben respectievelijk de hoogste en de laagste eosinofiel-concentratie (230 

en 150 eosinofielen/µL). De hoogste gemiddelde IgE-waarden worden gezien in Athene (181 

kU/L), gevolgd door Heraklion (173 kU/L). Dit is een opvallend hoge waarde voor Heraklion 

vermits deze het laagste percentage aan allergie-positieven had. Statistiek wees tevens uit dat 

er significant verhoogde IgE-waarden zijn in zowel Athene (Sig. 0,034) als Heraklion (Sig. 

0,001), dit in vergelijking met de andere centra.  Hieruit blijkt dat allergie niet enkel en alleen 

afhankelijk is van deze labowaarden, en gestegen waarden kunnen dus het gevolg zijn van 

andere oorzaken. De grafiek toont ons ook dat een hoog IgE-gehalte niet noodzakelijk 

gepaard gaat met een verhoogd eosinofiel-gehalte en vice versa. 

Ook de categorische IgE-variabele toont ons een significantie (Sig. 0,047) met het centrum 

van afkomst. Wordt er gekeken naar de IgE-waarden hoger dan 100kU/L, dan zien we 

eveneens grote verschillen in percentages tussen de verschillende centra. Waarbij Athene met 

zo een 53,3% veruit het hoogste percentage heeft. We zien verder een relatief laag percentage 

van IgE>100kU/L in Stockholm (32,6%), opmerkelijk want Stockholm heeft de hoogste 

allergieprevalentie. In Gent zien we een nagenoeg gelijklopend percentage (42,1%). Wenen 

heeft het laagste percentage van adolescenten met een IgE-waarde boven de 100 kU/L 

(24,7%). 
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3.4 Sociaaleconomische status (SES) en gerelateerde factoren 

Vele studies omtrent de hygiënehypothese tonen een relatie tussen de sociaaleconomische 

status en het al dan niet hebben van allergie. We onderzoeken een paar variabele factoren 

welke een indicator zijn voor de SES. 

3.4.1 Educatie ouders 

Onder ‘lower education’ behoren alle ouders die ten hoogste hun secundair onderwijs 

afgewerkt hebben. Onder ‘higher education’ behoren de ouders die verder gestudeerd hebben 

na hun secundair onderwijs. 

Educatie vader 

We zien een licht gestegen percentage aan allergie bij een hoog geschoolde vader (32,1% vs. 

29,5%) echter blijkt deze trend niet significant te zijn (Sig. 0,128). Ook werd er geen 

significantie teruggevonden met de IgE- en eosinofiel-concentraties. 

Educatie moeder 

Vele studies veronderstellen een positieve correlatie tussen de educatie van de moeder en de 

allergiestatus. Deze relatie is ook in onze database terug te vinden (Sig. 0,026). Concreet, 

hebben moeders die hooggeschoold zijn een groter risico op het hebben van een kind met 

allergie.  

We zien dat een kind met een hooggeschoolde moeder 32,7% kans heeft op het hebben van 

allergie, terwijl een kind met een moeder die lager geschoold is slechts 28,9% kans heeft. We 

krijgen hierbij een OR van 1,19.  

Tabel 3: kruistabel: educatie moeder in functie van allergie 

 

De gemiddelde eosinofielen-concentratie blijkt wat hoger te zijn bij de kinderen van een 

hooggeschoolde moeder, dit is echter niet significant (Sig. 0,077). Bekijken we de continue 

No Yes

Count 1520 618 2138

% within Education mother 71,1% 28,9% 100,0%

% within any allergy 67,2% 63,2% 66,0%

Count 741 360 1101

% within Education mother 67,3% 32,7% 100,0%

% within any allergy 32,8% 36,8% 34,0%

 
Any allergy 

Total

Education 

mother

lower education

higher 

education
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IgE-variabele in functie van de scholing van de moeder, blijkt er tevens geen significantie te 

zijn (Sig. 0,323). Bij de categorische variabele zien we een hoger percentage van kinderen 

met een IgE-waarde >100 kU/L bij hoger geschoolde moeders in vergelijking met kinderen 

van lager geschoolde moeders (respectievelijk 41,1% en 36,7%). Deze bevinding blijkt 

wederom niet significant te zijn (Sig. 0,228).  

We moeten echter wel in acht houden dat we hier werken met een minder grote populatie dan 

voorheen (N=912).  

Opvallend werd er wel een significantie gezien met urticaria, deze significantie echter 

omgekeerd dan voorgaande. We zien dat 68,4% van de mensen met urticaria behoren tot de 

groep met de laaggeschoolde moeders. Concreet, hoe lager de scholing van de moeder, hoe 

meer men urticaria heeft. Die trend zien we ook terug bij huisdierenallergie, waarbij het 

grootste aantal die aan deze vorm lijdt, behoort tot de groep met de laaggeschoolde ouders 

(65.2%).  

3.4.2 Borstvoeding 

Statistiek werd eerst uitgevoerd om het verschil tussen het aantal maanden borstvoeding en 

het al dan niet krijgen van allergie na te gaan. Er werd hierbij geen significant verschil 

gevonden. Werd er echter gekeken naar het aantal maanden uitsluitend borstvoeding kon er 

wel significantie aangetoond worden. We maken een onderscheid tussen de kinderen die 

langer en korter dan 3 maand enkel en alleen gevoed zijn aan de hand van borstvoeding. 

In de groep van de adolescenten die minder dan 3 maanden exclusief borstvoeding gehad 

hebben, heeft zo’n 28,8% allergie. In de groep die langer dan 3 maand exclusief borstvoeding 

gekregen heeft, heeft 33,3% allergie (OR=1,23). 

Tabel 4: kruistabel: maanden exclusieve borstvoeding in functie van allergie 

 

 No  Yes

Count 1074 435 1509

% within breastfeeding 71,2% 28,8% 100,0%

% within any allergy 58,7% 53,5% 57,1%

Count 757 378 1135

% within breastfeeding 66,7% 33,3% 100,0%

% within any allergy 41,3% 46,5% 42,9%

 
any allergy 

Total

exclusive 

breastfeeding

< 3 months

> 3 months
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Deze correlatie blijkt significant te zijn (Sig. 0,014). Een kind die meer dan 3 maand 

uitsluitend gevoed geweest is aan de hand van borstvoeding heeft een grotere kans op het 

ontwikkelen van allergie. Er kon geen significant verband aangetoond worden met de twee 

laboparameters.  

Er werd wel een verband gevonden tussen het aantal maanden exclusieve borstvoeding en de 

scholing van de vader (OR=1,28; Sig. 0,007) en moeder (OR= 1,23; Sig. 0,003). Hoe hoger de 

scholing van de ouders, hoe meer moeders langer dan 3 maand uitsluitend borstvoeding zullen 

geven.  

Ook wordt er een significante relatie gezien met allergische rhinitis, waarbij er meer rhinitis is 

bij de adolescenten die langer dan 3 maand exclusief borstvoeding gekregen hebben (OR=2; 

Sign. 0,001). 

3.4.3 Aantal broers en/of zussen 

Menige hypothesen veronderstellen een protectief effect van een groot gezinsaantal op het 

ontwikkelen van allergie. Er wordt gekeken naar het aantal broers en/of zussen in relatie met 

het al dan niet hebben van allergie.  

Het aantal wordt in twee groepen verdeeld, de eerste groep adolescenten heeft geen of slechts 

1 broer of zus. De andere groep heeft meer dan één broer of zus. 

Tabel 5: kruistabel: aantal broers of zussen in functie van allergie 

 

We zien een groter aantal allergie-positieven bij de adolescenten die geen of slechts één broer 

of zus hebben. Deze bevinding is significant (Sig. 0,022). De kans op het ontwikkelen van 

allergie is 1,42 keer groter indien men geen of slechts één broer of zus heeft. 

Er kan geen significantie aangetoond worden met de bloedwaarden. 

3.4.4 Welvaartsindicatoren 

Welvaartskenmerken kunnen beschouwd worden als indicatoren van de sociaaleconomische 

status. Indien we een categorische variabele vormen, welke een maat geeft aan het bezit van 

luxegoederen, kunnen we deze eveneens in functie brengen van het al dan niet hebben van 

No Yes

Count 412 194 606

% within siblings 68,0% 32,0% 100,0%

Count 256 85 341

% within siblings 75,1% 24,9% 100,0%

 any allergy

Total

siblings 0-1

>1
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allergie. De eerste categorische variabele bevat: het bezitten van een eigen kamer, het aantal 

computers in huis en het aantal auto’s. Deze variabele toonde geen significantie (Sig. 0, 228) 

met het hebben van allergie. Een tweede variabele bevat dezelfde variabelen maar hier wordt 

ook het al dan niet hebben van internet toegevoegd. Ook hier werd geen significantie 

(Sig.0,677)  gevonden. 

3.5 Nieuwe variabele: allergie en IgE hoger dan 100kU/L 

Er wordt een nieuwe variabele aangemaakt ‘AllergyAndIgE’, deze is gecategoriseerd in twee 

groepen. De één omvat al de adolescenten die én allergie hebben én een IgE-waarde hoger 

dan 100kU/L, de ander omvat de rest van de adolescenten. De besproken variabelen worden 

nu opnieuw bekeken in functie van ‘AllergyAndIgE’. 15,2% van de populatie behoort tot de 

die én allergie heeft én een IgE heeft van meer dan 100 kU/L dit komt overeen met 149 

adolescenten. 

Indien men de verschillende vormen en manifestaties van allergie in functie zetten van de 

nieuwe variabele is er in de meeste gevallen een significant verband te zien. Dit wil zeggen 

dat het grootste aandeel van de gene die lijden aan enige vorm of manifestatie behoren tot de 

groep die én allergie heeft én een IgE-waarde hoger dan 100 kU/L heeft. Enkel bij atopische 

dermatitis is er geen significante waarde (Sig. 0,261) te zien, deze uitkomst is niet 

verwonderlijk mits men een inverserelatie zag tussen het hebben van atopische dermatitis en 

de IgE-concentratie. Er blijkt hier eveneens een significant (Sig. 0,001) verband te zijn tussen 

eosinofiel-concentratie en het hebben van allergie én een IgE meer dan 100 kU/L. 

 

Figuur 13:Gemiddelde eosinofielen-concentratie bij de adolescenten die én allergie hebben én een IgE-waarde >100 

kU/L versus de restgroep 
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Verder kan er nog significantie aangetoond worden met het geslacht, het centrum en de 

educatie van de moeder. We zien dat er een groter percentage van de mannen tot de allergie-

positieven met hoge IgE-waarden behoren dan de vrouwen. 20,5%  procent van de mannelijke 

adolescenten behoren tot desbetreffende groep, terwijl er slechts 15,1% van de vrouwen 

hiertoe behoren. Omgekeerd zien we dan ook dat 51,7% van de adolescenten met allergie én 

hoge IgE’s behoren tot het mannelijk geslacht. Wederom zien we een significant verschil met 

het centrum van afkomst. Op de eerste plaats staat Gent, waarvan 26,3% van de Gentse 

adolescenten behoren tot de groep met allergie en hoge IgE-waarden. Gent wordt gevolgd 

door Athene (23,3%) en Dortmund (23,1%). Als laagste percentage treffen 6,4% aan, 

behorende tot Heraklion. Er werd eerder al significantie aangetoond tussen het hebben van 

allergie en de scholing van de moeder, deze significantie werd echter niet teruggevonden bij 

de scholing in functie van de IgE-waarden. Toch wordt er in de gecombineerde variabele wel 

opnieuw significantie gevonden met de scholing. Zo zien we dat 21,9% van de adolescenten 

met een hoger geschoolde moeder behoort tot de groep van allergie en verhoogde IgE-

waarden. Dit is slechts 15,6% bij lager geschoolde moeders. De kans op het ontwikkelen van 

allergie én het hebben van IgE-waarden boven de 100 kU/L is 1,52 keer hoger indien de 

moeder hooggeschoold is. 

 

Tabel 6: kruistabel: educatie van moeder in functie van het hebben van allergie én IgE-waarden>100 kU/L 

 

3.6 Regressietabellen van de verschillende variabele factoren 

We laten regressietabellen lopen om de afzonderlijke invloed van elk van de voorspellende 

variabelen na te gaan op de ‘outcome’-variabele. Voor de categorische outcome-variabelen 

gebruiken we een logistische regressie, voor de continue een lineaire regressie. 

Bekijken we eerst en vooral de logistische regressie van ‘AllergyAndIgE’ zien we dat het 

aantal eosinofielen, de IgE-waarden en de educatie van de moeder onafhankelijke 

voorspellers blijken te zijn op het hebben van allergie met hoge IgE-waarden. Geadjusteerd 

voor deze 3 factoren blijken het geslacht, het centrum, borstvoeding en het aantal broers of 

others allergy and IgE>100

Count 455 84 539

% within Education 

mother
84,4% 15,6% 100,0%

Count 207 58 265

% within Education 

mother
78,1% 21,9% 100,0%

allergy and IgE

Total

Education mother lower education

higher education
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zussen niet meer geassocieerd te zijn met allergie én IgE-waarden>100kU/L. We zien tevens 

een grote B-waarde voor het aantal eosinofielen welke een odds ratio van 3,78 

vertegenwoordigt. In de logistische regressie van de allergiestatus blijken de IgE’s, het 

centrum en het aantal broers of zussen een onafhankelijk voorspellende waarde te zijn voor 

het hebben van allergie.  

Tabel 7: Logistische regressie: Allergy (+IgE > 100 kU/L) 

 

Bekijken we de lineaire regressietabel van de continue variabele IgE dan blijkt de relatie van 

het aantal eosinofielen en het centrum van afkomst significant te zijn voor IgE-waarden. Bij 

de continue eosinofiel-waarden blijken IgE en het geslacht in significante relatie te staan met 

de outcome-variabele. 

Tabel 8: Lineaire regressie van IgE en eosinofielen 

  

AllergyAndIgE Any allergy

B Sig. B Sig.

Eosinophile count 1,328 0,047 0,44 0,405

Immunoglobuline E 0,007 0,001 0,003 0,001

Gender (m) 0,444 0,084 0,063 0,737

Center -0,033 0,451 -0,096 0,028

Education mother 0,556 0,032 0,317 0,094

Breastfeeding excl -0,104 0,686 -0,057 0,757

Siblings -0,196 0,075 -0,196 0,019

Constant -3,033 0,001 -0,744 0,018

IgE kU/L Eosinphile 10x3/µL

B Sig. B Sig

Eosinophile count 353,564 0,001

Immunoglobuline E 0,001 0,001

Gender (m) 10,76 0,403 -0,06 0,001

Center -4,316 0,048 -0,002 0,404

Education mother 0,711 0,957 0,017 0,226

Breastfeeding exl. -2,228 0,86 -0,022 0,1

Siblings 4,787 0,394 0,004 0,542

Constant 73,203 0,056 0,257 0,001
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3.7 Overzicht 
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4. DISCUSSIE 

Welke factoren beïnvloeden het ontstaan van allergie? In welke mate wordt het ontstaan 

beïnvloed door omgevingsfactoren? En, indien deze factoren beschreven worden, kan men 

dan preventief te werk gaan? Dit zijn vragen waarop tot op de dag van vandaag nog geen 

eenduidig antwoord geformuleerd is. Er zijn al meerdere hypothesen voorop gesteld, waarvan 

het concept ‘hygiënehypothese’ blijft stijgen in belang. Het concept valt moeilijk te 

onderzoeken mits meerdere factoren op elkaar inwerken, toch wijzen in vele gevallen de 

neuzen in dezelfde richting. Deze scriptie betracht wat meer klaarheid te scheppen in het 

ontstaansmechanisme van allergie; meer in het bijzonder de (al dan niet causatieve) relaties 

tussen de al eerder in de literatuur gesuggereerde variabele factoren en de aan- of afwezigheid 

van allergie te objectiveren. De Helena-database, waarin meer dan 3000 variabele factoren in 

een populatie van 3528 adolescenten vanuit 10 verschillende Europese centra werden 

onderzocht is hiervoor een uitermate geschikt hulpmiddel. Voor de objectivatie van de 

allergiestatus van de patiënt werden drie verschillende parameters gebruikt (klinische 

manifestatie(s) van allergie, IgE en eosinofielen) en tevens onderling getoetst. De keuze van 

de onderzochte geografische en sociaaleconomische variabele factoren werd voornamelijk 

ingegeven door voorafgaand literatuuronderzoek. De grootte van de database en de 

kwaliteitsvolle registratie maken deze studie zeer waardevol en betrouwbaar zijn. Als 

belangrijkste bevindingen uit onze cross-sectionele studie weerhouden we de volgende:  

1° Verhoogde waarden van IgE en eosinofielen werden teruggevonden bij allergie-positieven. 

Er werd eveneens een positieve bijna lineaire relatie gezien tussen de eosinofielen en die 

IgE’s. Deze relaties tussen de drie allergieparameters zijn evenwel niet absoluut (cfr. infra). 

2° Naast deze onderlinge allergierelaties konden er nog andere interessante en belangrijke 

verbanden aangetoond worden. Zo zien we significant hogere labowaarden bij de mannelijke 

adolescenten, daar waar er geen verschil in de allergieprevalentie tussen man en vrouw wordt 

gevonden. De woonplaats blijkt mede van belang te zijn; we zien opvallende internationale en 

tevens nationale verschillen bij alle drie de allergieparameters. We trachten eveneens een 

uitspraak te doen omtrent de invloed van de sociaaleconomische status, mits deze vaak als 

belangrijke factor wordt beschouwd in de hygiënehypothese. Hierbij konden we concluderen 

dat een hogere educatie van de moeder, het meer dan 3 maand geven van uitsluitend 

borstvoeding en het hebben van weinig broers of zussen de kans op het hebben van allergie 

vergroot. Deze significantie kon aangetoond worden met de klinisch allergische manifestaties 

evenwel niet met de laboparameters. Tevens werd er een interactieve variabele gemaakt, 
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waarin de populatie opgesplitst werd in adolescenten met allergie én IgE-waarden >100kU/L 

en een restgroep. Er kon een duidelijk positieve relatie aangetoond worden tussen deze 

subgroep en het geslacht, het centrum van afkomst, alsmede de educatie van de moeder. 

Van deze grote groep adolescenten bleek 29,9% klinische allergische manifestaties te hebben. 

Als voornaamste allergie zien we pollenallergie (13,8%), gevolgd door huisstofmijtallergie 

(7,9%) en huisdierenallergie (6,5%). Als meest voorkomende klinische manifestatie van 

allergie zien we allergische rhinitis, die in 41% van de allergiepatiënten aanwezig was. 

Bekijken we de cross-sectionele studie van Blomme et al. zien we gelijkwaardige 

bevindingen. Alleen wordt hierin een hogere allergieprevalentie van 40 % gezien, deze werd 

gediagnosticeerd aan de hand van een huid-prik test. Er moet gesteld worden dat er in deze 

studie gewerkt wordt met een populatie met een gemiddelde leeftijd van 45 jaar, wat eveneens 

het hoger percentage kan verklaren. Ook in deze studie wordt pollenallergie als meest 

voorkomende vorm gezien, dit met een prevalentie van zo’n 26%. De studie van Blomme et 

al. beschrijft eveneens allergische rhinitis als meest voorkomende manifestatie, die hier in 

31% van de allergiepatiënten aanwezig is (25).  

De immunoglobuline E-waarde zijn beduidend verhoogd bij allergie-positieven. Kennis 

omtrent zijn werking in de allergische inflammatoire cascade kan hierdoor dienen als 

therapeutisch aangrijpingspunt bij astma en andere allergische manifestaties (17).  Er moet 

echter gesteld worden dat verhoogde IgE-waarden suggestief zijn voor atopie maar niet 

uitsluitend, zo kunnen bijvoorbeeld parasitaire infecties aan de oorzaak liggen voor verhoogde 

IgE-waarden. We zien verhoogde IgE-waarden in gebieden met een verhoogd risico op 

parasitaire infecties (26).  In verschillende epidemiologische studies wordt zelfs een protectief 

effect van worminfecties gedurende de eerste levensjaren op het ontstaan van allergie 

aangetoond. Deze inverse relatie kan ons nieuwe inzichten verwerven in zake de behandeling 

van allergie. Zo werd bijvoorbeeld een effect op allergie beschreven bij een aantal anti-

parasitaire behandelingen. Verder onderzoek is nuttig om de immunomodulatoire  effecten 

van deze eukaryote parasiet te identificeren ten einde zowel preventief te interfereren of zelfs 

therapeutisch in te grijpen bij allergische aandoeningen (27-29). Ook wordt geen rekening 

gehouden met mogelijke allergie-tolerantie. Mensen met verhoogde IgE-waarden kunnen 

immers klinisch allergie-vrij zijn, waarvan immunotherapie een mooi voorbeeld vormt. 

Bij de meeste allergische manifestaties en vormen worden significant verhoogde IgE-waarden 

teruggevonden. Enkel bij voedingsallergie en urticaria kan geen beduidend verschil in 

concentratie aangetoond worden, wat zou kunnen betekenen dat deze niet noodzakelijk IgE-
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gemedieerd zijn. Opvallend treffen we significant verlaagde IgE-waarden aan bij atopische 

dermatitis. 

Er werd tevens een significant positieve correlatie gezien tussen het aantal circulerende IgE’s 

en de concentratie aan eosinofielen. Deze relatie kan gemakkelijk verklaard worden, mits bij 

gesensitiseerde individuen een IgE-receptor-geïnduceerde activatie van mastcellen en 

basofielen gebeurt bij blootstelling aan het desbetreffende allergeen. De cross-linking van de 

IgE’s aan de receptor resulteert in een release en de novo synthese van allergische mediatoren, 

welke op zijn beurt de activatie, rekrutering en overleving van de eosinofielen beïnvloedt. Om 

een mooier voorbeeld omtrent het IgE-afhankelijk mechanisme in de eosinofiel-inflammatie 

te illustreren; hogere concentraties van allergeen-specifiek IgE’s in het sputum van allergisch 

astmatische patiënten zijn gecorreleerd aan een hogere eosinofielen-concentraties in het bloed 

(17). 

Allergiepatiënten hebben eveneens significant verhoogde eosinofiel-waarden in het bloed. 

Deze bevinding is niet verwonderlijk gezien de rekrutering van eosinofielen in een allergische 

reactie IgE-gemedieerd is. Om deze reden moet men hier ook op bedacht zijn dat verhoogde 

waarden van eosinofielen niet noodzakelijk het gevolg zijn van een allergische aandoening. In 

de analyse van de relatie tussen verhoogde eosinofielen en de verschillende manifestaties en 

vormen worden grote verschillen teruggevonden. Zo blijk dat bij astma, allergische rhinitis, 

huisdierenallergie en pollenallergie een statistisch significant verhoogde eosinofilie wordt 

vastgesteld. Opmerkelijk vinden we dan weer een significant verminderde waarde aan 

eosinofielen indien desbetreffend persoon lijdt aan atopische dermatitis. Deze omgekeerde 

relatie werd als dusdanig nog niet beschreven in de wereldliteratuur. In de meeste 

literatuurstudies worden er zelfs een verhoogde waarde van eosinofielen en IgE’s gezien 

indien men lijdt aan atopische dermatitis. Als mogelijke verklaring voor deze 

tegenstrijdigheid kan gegeven worden dat atopische dermatitis zich klinisch op veel 

verschillende wijzen presenteert, welke een duidelijke consensus omtrent de diagnostisering 

bemoeilijkt. Zo kunnen bijvoorbeeld jeukende huidaandoeningen met een andere oorzaak als 

atopische dermatitis bestempeld worden (30).  Verder is er ook een intrinsieke, non-

allergische vorm van atopische dermatitis welke normale IgE-waarden vertoont (31, 32).  

De man-vrouw verdeling in de prevalentie van allergie bleek zo goed als equivalent. Er 

konden wel hogere IgE- en eosinofielen-concentraties aangetoond worden bij de mannelijke 

adolescenten. De verhoogde labowaarden in het mannelijk geslacht worden in vele studies 
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beschreven, echter is de concrete moleculaire basis hierachter nog niet achterhaald (33, 34).  

De verhoogde IgE-waarden worden mogelijks verklaard door een grotere predispositie tot 

verhoogde IgE-levels in de jonge levensjaren bij het mannelijk geslacht. Hetgeen ook een 

verklaring kan zijn voor de hogere prevalentie aan atopische aandoeningen bij jongens in de 

eerste levensdecade (17, 34).  Er wordt verondersteld dat geslachthormonen eveneens 

interfereren in de immunologische ontwikkeling, echter is de kennis hiervan beperkt. 

Theoretisch gezien zou een verschil in activiteit en productie van corticosteroïden de 

verklaring kunnen bieden tot de verschillende predispositie tot atopie, desondanks kan er geen 

geslachtelijk verschil in cortisolproductie gevonden worden gedurende de kinderjaren (34). 

Keken we naar de verschillende allergische klinische manifestaties dan konden er wel 

verschillen gevonden worden, waarbij bij de vrouwen significant meer allergische rhinitis en 

atopische dermatitis voorkomt dan bij de mannen. Daarentegen vertonen de mannelijke 

adolescenten een significant hogere prevalentie van allergie aan huisstofmijt. Ook Blomme et 

al. vonden een hogere sensitisatie van huisstofmijt bij het mannelijk geslacht, dit zowel bij 

volwassenen als bij kinderen. De studie van Blomme et al. verklaart verder; vrouwen met een 

positieve huid-prik test van pollen en huisstofmijt hebben een significant verhoogd risico op 

het ontwikkelen van symptomen in vergelijking met mannen. Deze bevinding werd eveneens 

bevonden in meta-analyses, welke aantoonden dat sensitisatie aan huisstofmijt meer 

voorkwamen bij mannen, maar dat allergische symptomen ter hoogte van de luchtwegen meer 

voorkwamen bij het vrouwelijk geslacht (25, 35).  Recent onderzoek suggereert dat 

geslachtshormonen bijdragen tot de verhoogde hyperreactiviteit van de luchtwegen bij het 

vrouwelijk geslacht (34). 

De distributie van allergie blijkt dus afhankelijk te zijn van de plaats van afkomst. Zo zien we 

grote onderlinge verschillen in allergieprevalentie tussen die tien verschillende centra. 

Stockholm bleek, gevolgd door Gent, het grootste percentage aan allergie-positieven te 

hebben. Heraklion scoorde hiervoor het laagst. Een opvallende bevinding kwam tot stand toen 

statistiek uitwees dat adolescenten uit Heraklion significant verhoogde IgE-waarden 

vertoonden. Ons resultaat is in overeenstemming met de bevindingen van vele andere studies. 

Een van de verklaringen veronderstelt een protectief effect van de traditionele 

voedingsgewoonten die heersen op Kreta. Deze stelling past volledig onder het protectief 

effect van een mediterraan dieet op de ontwikkeling van allergie, een factor die reeds 

uitvoerig werd beschreven in tal van studies (36). Een andere mogelijke hypothese kan zich 

wederom kaderen in het verhaal van de hygiënehypothese; deze toonde aan dat opgroeien op 
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een boerderij een protectieve factor is op het ontwikkelen van allergie. Kreta staat bekend om 

zijn agricultuur, waardoor er mogelijks een grotere kans bestaat dat de plaatselijke 

adolescenten opgegroeid zijn in een rurale omgeving. De invloed van parasitaire infecties op 

de IgE-concentraties kunnen hier eveneens van toepassing zijn. 

De relatie tussen de sociaaleconomische status en het ontwikkelen van allergie werd al in 

meerdere publicaties verondersteld (13). Vaak wordt de educatie van de ouders als indicator 

gebruikt voor de SES. In onze studie bleek er geen invloed te zijn van de educatie van de 

vader op het ontwikkelen van allergie, bij de moeder bleek dit wel het geval te zijn. Dezelfde 

vaststelling werd gevonden in vele andere studies. Zo zien we dat kinderen met een hoger 

opgeleide moeder, waarmee wordt bedoeld dat deze nog verder gestudeerd hebben na het 

secundair onderwijs, een grotere kans hebben op het ontwikkelen van allergie (OR=1,19). 

Hierbij dient men evenwel rekening te houden met de mogelijke bias in rapportage. Hoger 

opgeleide ouders rapporteren sneller symptomen in vergelijking met lager opgeleide ouders, 

welke mogelijks aanleiding geven tot respectievelijk een over- en onder-rapportering (23). 

Meerdere factoren binnen het kader van de hygiëne hypothese zijn geassocieerd met de 

educatiestatus. Zo worden algemeen slechtere levensomstandigheden, gerelateerd aan een 

lager opgeleide moeder, als oorzakelijke factor gezien voor een toegenomen blootstelling aan 

infecties. Moeders met een lagere scholing zullen in vergelijking met hooggeschoolde 

moeders sneller hun pasgeborene blootstellen aan sigarettenrook en huisdieren, wat als 

mogelijke verklaring kan dienen voor de lagere allergieprevalentie. Anderzijds worden een 

aantal risicofactoren gerelateerd aan een hoge educatiestatus, zoals overmatig gebruik van 

zepen (13, 23). Indien we de educatie van de moeder in functie van de eosinofielen en IgE’s 

zetten dan blijkt er geen significante relatie te bestaan. Evenwel, als we de adolescenten 

splitsen in een groep die én allergie hebben én een IgE-waarde>100 kU/L en een restgroep 

bleek er wel een statistisch verband te zijn ten gunste van de educatie van de moeder. 

Kinderen met allergie én hoge IgE’s worden meer gezien bij hooggeschoolde moeders 

(OR=1,52).   

Er bleek een significant verhoogd risico te zijn voor het ontwikkelen van allergie indien de 

adolescent meer dan 3 maand enkel en alleen gevoed geweest is met behulp van borstvoeding 

(OR=1,23).  De link tussen ( de duur en het geven van) borstvoeding en allergie blijkt 

controversieel te zijn, sommige studies suggereren geen effect, andere een protectief en 

andere dan weer een predisponerend effect op atopische aandoening (37, 38). Het 

predisponerend effect wordt dan voornamelijk gezien bij het verlengd geven van 
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borstvoeding. Zo zien we bijvoorbeeld een vergroot risico op het ontwikkelen van atopische 

dermatitis indien men meer dan 1 jaar borstvoeding geeft (37). In het artikel van Kramer et al. 

daarentegen wordt een risicoreductie voor atopische dermatitis gezien indien men langer dan 

3 maand uitsluitend borstvoeding geeft (39). Het geven en de duur van de borstvoeding 

worden tevens beïnvloed door andere factoren waardoor de relatie hoogstwaarschijnlijk niet 

als onafhankelijk beïnvloedende factor kan beschouwd worden. Zo worden onder andere 

relaties beschreven tussen maternale educatie en het geven en duur van borstvoeding, waarbij 

lagere educatie gecorreleerd is met het niet geven van borstvoeding (40).  Deze relatie komt 

ook in onze scriptie tot uiting; we zien dat het langer geven van 3 maand uitsluitend 

borstvoeding gepaard gaat met een hogere educatie van de moeder, alsook met een hogere 

educatie van de vader. Als andere beïnvloedende factoren van het geven en de duur van 

borstvoeding worden gegeven; het roken van de moeder, het werk van de moeder, de 

pariteit… (40).  In ons onderzoek beperken we ons enkel op de adolescenten die enkel en 

alleen gevoed zijn via borstvoeding. Hierover zijn er slecht weinig publicaties voor handen. 

Het feit dat er een significant verband bestaat tussen het aantal maand uitsluitend 

borstvoeding en het ontwikkelen van allergie laat ons toe een enkele oorzakelijke denkpistes 

voorop te stellen. Zoals al eerder gesteld bemerken we dat het aantal maanden geven van 

uitsluitend borstvoeding gepaard gaat met een hogere educatie van de moeder. Als tweede 

veronderstelling kunnen we het enigszins plaatsen in het kader van de hygiënehypothese. Zo 

zullen kinderen die voortdurend gevoed worden aan de hand van borstvoeding zich niet zo 

vaak buitenshuis bevinden en lijkt het eveneens onwaarschijnlijk dat deze op vroege leeftijd 

naar de kinderopvang gaan. Meerdere studies omtrent de hygiënehypothese toonden een 

protectief effect aan op het ontwikkelen van allergie indien het kind op jonge leeftijd naar de 

kinderopvang gaat. Kinderen die naar de kinderopvang gaan hebben een grotere kans om 

blootgesteld te worden aan onhygiënische contacten welke op zijn beurt een Th1-gemedieerd 

milieu stimuleren (41). Als laatste mogelijke verklaring kunnen we veronderstellen dat er in 

andere voeding meer microbiële stoffen zitten en dat deze dus op die manier in staat zijn om 

het immuunsysteem van het kind te triggeren. 

Vele epidemiologische studies beschreven een inverse relatie tussen de gezinsgrootte en de 

kans op het ontwikkelen van allergie. Ook zijn er publicaties verschenen die een vergroot 

risico op het ontwikkelen van allergische aandoeningen aantonen bij de eerstgeborenen (42-

44). In deze scriptie bekeken we het aantal broers en zussen in functie van het ontwikkelen 

van allergie.  Als resultaat vonden we dat er een  grotere kans was op het ontwikkelen van 
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allergie indien desbetreffend adolescent geen of slechts één broer of zus had (OR=1,42). Deze 

bevinding past eveneens in het verhaal van de hygiënehypothese. Hierin toonde Dr. Strachan 

voor het eerst een inverse relatie aan tussen het aantal broers en/of zussen en het hebben van 

hooikoorts, alsook was dit effect groter bij de eerstgeborenen dan bij de jongere broers of 

zussen. Kinderen die geen broers of zussen hebben worden minder geïnfecteerd in de eerste 

levensjaren, wat een predisponerende determinant is op het ontwikkelen van allergie  (23, 42). 

De hypothese suggereert dat onhygiënisch contact met een broer of zus de blootstelling aan 

infecties vergroot. Welke op zijn beurt dan weer een invloed uitoefent op het Th1/Th2-balans, 

en zo een Th1-gedomineerd milieu promoveert met een verminderd risico op het ontwikkelen 

van allergische aandoeningen als gevolg. Logischerwijs, hoe meer broers en/of zussen, hoe 

groter de kans op onhygiënische contacten. In dezelfde lijn valt te verklaren dat de 

eerstgeborene -dewelke niet als onafhankelijke variabele in de Helena-studie onderzocht 

werd- in sommige studies een hogere incidentie van allergie hadden. Als tweede verklaring 

wordt de ‘intrauterine programming hypothesis’ opgesteld.  Volgens deze theorie gebeuren er 

immunomodulaties bij de moeder ten gevolge van meerdere zwangerschappen welke worden 

doorgegeven aan de foetus (42-44). 

We willen hierbij bemerken dat er vier beperkingen zijn aan onze studie.  

1) Meetfouten kunnen niet uitgesloten worden, ook werden de IgE-waarden hoger dan 500 

herleid naar 550kU/L, vermits nauwkeurigere bepaling met immunoCAP niet mogelijk was. 

2) De resultaten werden berekend aan de hand van twee databases waarvan de één over een 

veel grotere populatie beschikt dan de andere, dit omdat er slecht van 1/3 van de adolescenten 

bloedstalen beschikbaar waren. We vermoeden echter niet dat dit een weerslag heeft op de 

representativiteit van onze populatie, aangezien de andere variabelen en onze bevindingen 

sterk overeenkomen met deze van andere studies met vergelijkbare studiepopulatie.  

3) We probeerden een analyse te maken over de impact van de SES op het ontstaan van 

allergie. Het meten van de SES is evenwel onderhevig aan enorm variërende en niet steeds 

gemakkelijk kwantificeerbare indicatoren. Wij hebben ons limitatief moeten beperken tot een 

kleine groep van specifieke indicatoren, zoals de scholing van de moeder, luxegoederen.. 

4) Onze studie is een cross-sectionele studie, waardoor er dus geen uitspraken kunnen 

gemaakt worden omtrent de chronologische volgorde van de gevonden associaties. De 

oorzaken van de aangetoonde en ook niet aangetoonde verbanden kunnen met deze studie niet 

worden bewezen; de analyse van de resultaten van de Helena-studie zijn in deze dan ook 

eerder vaststellend dan wel verklarend. Door kennis van achterliggende mechanismen evenals 
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associatief denken kunnen we met de nodige voorzichtigheid wel enkele oorzakelijke 

denkpistes formuleren. 

Onderzoek met bepaling van de specifieke IgE’s zouden meer specifieke en concrete 

verbanden aan het licht kunnen brengen. Ook zouden verdere associaties kunnen gezocht 

worden tussen nutritionele gewoonten en het ontwikkelen van allergie. Zo suggereren 

sommige studies een invloed van het eten van ‘cereals’ op het ontwikkelen van allergie. 

Tevens werd hierboven een allusie gemaakt op het mogelijks protectief effect van een 

mediterraan dieet op het ontwikkelen van allergie. De Helena-database is de perfecte bron om 

voeding gerelateerde relaties in het ontstaansmechanisme van allergie na te gaan. Wij 

onderzochten variabele factoren in het ontstaan van allergie, dit is echter een klein aspect van 

de brede waaier mogelijkheden die de Helenastudie biedt, waardoor ook verder onderzoek in 

andere onderzoeksdomeinen met deze database aannemelijk is. 
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5. CONCLUSIE 

Allergie is een complexe, multifactoriële aandoening waarvan de juiste etiopathogenese nog 

niet is achterhaald. Ondanks grootschalig associatief onderzoek reeds verschillende 

beïnvloedende factoren aan het licht bracht, blijft het concreet oorzakelijk mechanisme in het 

ontstaan van allergie en atopische aandoeningen ongekend. Deze scriptie, waarvan de basis 

werd uitgemaakt door de Helena-studie die 3852 adolescenten uit tien verschillende Europese 

centra bevat, kon alvast enkele van de reeds in de literatuur gesuggereerde verbanden tussen 

onderzochte factoren en het ontstaan van allergie bevestigen en tevens enkele nieuwe 

verbanden toevoegen.  

Algemeen gesteld werd ook in deze Helena-studie een sterk positieve relatie vastgesteld 

tussen verhoogde IgE/eosinofiel-waarden en allergie-positieve patiënten. Daarnaast konden 

enkele (wat meer) verrassende verbanden gelegd worden. Zo werden verhoogde 

IgE/eosinofiel-waarden gevonden bij het mannelijk geslacht, waar de prevalentie van allergie 

tussen beide geslachten gelijk was. De vastgestelde geografische verschillen in 

allergieprevalentie impliceren dat plaatsgebonden factoren wel degelijk een invloed hebben in 

het ontstaan van allergie. Zo zien we bijvoorbeeld een hoge allergieprevalentie van 40,1% in 

Stockholm en een zeer lage in Heraklion van 12,6%. Als opvallende bevinding merkten we 

dat verhoogde IgE-waarden niet steeds gepaard gaan met een hogere allergieprevalentie. Als 

mooi voorbeeld zagen we hier het contradictorisch ogend verschil tussen de (lage) 

allergieprevalentie en de (hoge) IgE-waarden in Kreta. De relatie tussen IgE en de klinische 

manifestatie van allergie is sowieso niet absoluut gezien deze vrij aspecifiek merkers zijn en 

ook gemedieerd kunnen worden door onder andere parasieten. 

 De rol van de sociaaleconomische status in het ontstaansmechanisme van allergie blijft 

controversieel; echter konden we in deze scriptie enkele interessante statistisch significante 

relaties aantonen tussen enkele SES-factoren en allergie. Er werd een grotere kans aangetoond 

op het ontwikkelen van allergie bij adolescenten die een hooggeschoolde moeder hebben 

(OR=1,19). Deze relatie met de educatie van de moeder is zelfs sterker aanwezig bij 

adolescenten die én allergie hebben én IgE-waarden >100 kU/L hebben (OR=1,52). De 

rechtstreekse invloed van de educatie van de moeder op het ontstaansmechanisme is echter 

moeilijk te bepalen vermits deze zelf afhankelijk is van andere factoren. Zo bijvoorbeeld 

blijkt de duur en het geven van borstvoeding zowel in significante relatie te staan met de 

scholing van de moeder (OR=1,23) als met de allergiestatus (OR=1,23) van de onderzochte 
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patiënt. 

Het ‘sibling effect’ die in meerdere studies omtrent de hygiënehypothese werd beschreven, 

blijkt ook in deze scriptie aanwezig te zijn. Indien de adolescent geen of slechts1 broer of zus 

heeft wordt de kans op het ontwikkelen van allergie vermenigvuldigd met 1,42 (OR).  

Als besluit van deze scriptie kunnen we stellen dat er mooie resultaten kunnen voorgelegd 

worden, maar dat deze resultaten slechts een klein aspect vormen van de uitgebreide 

mogelijkheden tot onderzoek van de Helena-database.  Het spreekt dan ook voor zich dat 

meer uitgebreid onderzoek naar alle andere potentieel beïnvloedende factoren voor allergie 

maar ook voor andere aandoening wenselijk is.  
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