
Dirk Verhoeven
Kinderarts-allergoloog
Reinier de Graaf, Delft

Dirk.Verhoeven@rdgg.nl

Preventie van voedselallergie:
Vermijden is niet goed, tenzij het echt moet
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Wat doet een kinderarts-allergoloog?

Atopisch syndroom / atopie:

Eczeem Astma

Hooikoorts Voedsel allergie
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Onderwerp van deze lezing

Preventie van voedselallergie bij kinderen

• Wat is een voedselallergie?

• Hoe ontstaat een voedselallergie?

• Hoe ga je om met inzichten die 180 graden draaien?

• Hoe implementeer je nieuwe inzichten in de praktijk?

• Wat zijn de verwachte ontwikkelingen in de nabije 
toekomst?
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Take home messages

I. Hoe ontstaat voedselallergie?

II. Preventie van voedselallergie

Komt de pinda via de huid, dan ligt de tolerantie eruit
Verstoorde huidbarrière bij eczeem geeft cutane sensibilisatie

Eet maar raak, anders ben je de Sjaak!
Vroege gastro-intestinale expositie aan het allergeen voorkomt een allergie
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“Hij moet toch ergens allergisch voor zijn..”

Op het spreekuur

Hidde, 6 maanden oud

Geboren bij 39 weken.
Groeit goed.

Krijgt volledige borstvoeding.
Moeder heeft hooikoorts.
Vader heeft allergie voor 
appel en noten.

Moeder vraagt je: 
“Heeft Hidde geen allergie?”
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Wat is een voedselallergie?

Voedsel overgevoeligheid

Afweersysteem betrokken
Gericht tegen eiwitten

Afweersysteem niet betrokken
Suikers, vet, soms eiwit

“Type I”
IgE afweerstof gemedieerd
“Type IV” 
afweercel gemedieerd

Toxisch
Farmacologisch
Enzymatisch
Effect op darmbacterien

ALLERGIE INTOLERANTIE
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Hoe vaak komt een voedselallergie voor?

- Incidentie voedselallergie bij jonge kinderen tot 4 jr: 3%.
- Er wordt 5-10x vaker gedacht aan een voedselallergie dan dat er 

objectief een allergie is.
- Er zijn grote verschillen per land (voedingsgewoontes).
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Risicofactoren voedselallergie

risicofactor risico

- eczeem 8-24x

- in familie komt allergie voor 1.6x

- piepende uitademing

- late leeftijd 1e introductie
bijvoeding

geen risicofactor risico

- borstvoeding 1

- wat moeders eten tijdens
zwangerschap of borstvoeding



9

“Een acute reactie op kippenei”

Hidde kreeg bij 6 maanden 
een stukje gekookt ei te 
eten.

Hidde kreeg binnen 10 
minuten een rood gezicht, 
dikke ogen, veel snot uit z’n 
neus en jeukende 
brandnetelblaren. 
Hij heeft ook 3x gespuugd.
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IgE afweerstof voedselallergie: 
acute reacties

Symptomen meestal <30 
min, altijd <2 uur

kippenei

kapotte huid

allergie cel

IgE afweerstof

histamine
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Symptomen meestal <30 
min, altijd <2 uur

Galbulten en zwelling

IgE afweerstof voedselallergie: 
acute reacties
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Symptomen meestal <30 
min, altijd <2 uur

Galbulten en zwelling

Acuut astma

Acute loopneus en rode 
ogen

Zwelling keel

Basiscursus Allergologie 2021

IgE afweerstof voedselallergie: 
acute reacties
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Symptomen meestal <30 

min, altijd <2 uur

Galbulten en zwelling

Acuut astma

Acute loopneus en rode 
ogen

Zwelling keel

Braken en acute buikpijn

IgE afweerstof voedselallergie: 
acute reacties
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Symptomen meestal <30 
min, altijd <2 uur

Galbulten en zwelling

Acuut astma

Acute loopneus en rode 
ogen

Zwelling keel

Braken en acute buikpijn

Bloeddrukdaling

IgE afweerstof voedselallergie: 
acute reacties
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Symptomen meestal <30 
min, altijd <2 uur

Galbulten en zwelling

Acuut astma

Acute loopneus en rode 
ogen

Zwelling keel

Braken en acute buikpijn

Bloeddrukdaling

Kriebel in de mondholte

IgE afweerstof voedselallergie: 
acute reacties
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“Is een allergie erfelijk?”

Vader heeft een allergie 
voor appel en noten, 

deze moeten vermeden 
worden
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Primaire allergie en kruis-allergie

Primaire IgE gemedieerde allergie

Klachten vanaf zuigelingenleeftijd 
/ eerste keer eten

Reacties door het hele lichaam

Allergie reactie gericht tegen
voeding

Koemelk, kippenei, tarwe, pinda, 
noten, sesamzaad, fruit, vis, 
schaaldieren, groente

Kruisallergie

Klachten ontstaan in loop van de tijd 
op producten die eerder zonder 
klachten werden gegeten

Meestal lokale reacties (mondholte)

Allergie gericht op andere stof (vb
boompollen), afweerstof “plakt” ook
aan voeding

Reacties afwezig of duidelijk minder 
na verhitting

melk                ei vis          schaaldier pinda noot soja tarwemelk                ei vis          schaaldier pinda noot soja tarwe
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Kapotte barriere bij eczeem zorgt voor primaire
voedsel allergie

Verstoorde huidbarrière + gevoelig afweersysteem =
cutane sensibilisatie → IgE afweerstof tegen voeding

Gezonde huid Eczeem
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Allergie via huid, tolerantie via darm

Du Toit et al (2016) JACI 137; 998-1010
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Eczeem: behandelen!

Kinderen met eczeem hebben heel vaak
rode vlekken op voeding – dit is meestal
geen allergie en verdwijnt met behandelen.

Behandelen: 

1) Zorgen dat de huid niet uitdroogt:

- baden beperken (niet te warm / lang)

- emolliens = “noodspecie”, 2x per dag

2) De huidontsteking remmen

- corticosteroid cremes = 
ontstekingsremmer
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“Vermijden is niet goed, tenzij het echt moet” 

“Starten met bijvoeding,
Is dat niet gevaarlijk?”

“Er komen toch steeds 
meer allergieën voor?”

“Mijn moeder vertelde
dat ik zelf pas laat ei, pinda en

noten mocht eten….“

“…. en nu lees ik dat babies
pindakaas moeten gaan eten!”

NRC / NRC Next 25-03-2019
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Atopische constitutie:

- Zuivel introduceren bij 12 mnd

- Kippenei introduceren bij 24 mnd

- Pinda, noten, schaaldieren en vis bij 36 mnd

Oude inzichten: de “leaky gut” hypothese 1996-2008
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Wereldwijde stijging voedselallergie 

1998: advies om hoogallergene
voeding te mijden tot 24-36 
maanden ter preventie

Wereldwijde toename 
voedselallergie bij kinderen: 
factor 4 toename.

Ondanks “preventie” in de 
vorm van late introductie >3 jr.

2008: advies bewust late 
introductie ingetrokken

kinderen <18j

volwassenen

Pinda en noten-allergie in USA
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Sicherer et al, J Allergy Clin Immunol (2010); 125 (6): 1322-1326.



Vroeg pinda geven toch beter?

In Israël krijgen zuigelingen 

tussen 4-8 maanden vaak Bamba 

pinda maischips.

Prevalentie

pinda-allergie

Consumptie van 

pinda

Du Toit et al, J Allergy Clin Immunol (2008) 122; 984-991

1.85%           0.17%



Jeffrey Drazen, Editor-in-Chief NEJM 2000-2019



Per protocol (n=589) :  17.3% 0.3%**
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640 kinderen
met ernstig eczeem of ei-allergie

n=321 zuigelingen                           n=319 zuigelingen                         
pinda 5 jaar vermijden pinda vanaf 4-11 mnd eten

Na 5 jaar pinda-allergie
Intention to treat (n=628) : 17.2% 3.2%**

** p<0.001

Een nieuw inzicht: de LEAP trial 
Du Toit et al, NEJM (2015); 372: 803-813

7 hadden allergie   
bij start

19 gingen toch 
pinda eten

13 aten te weinig 
pinda

7 lost to follow-up 5 lost to follow-up
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Vroegintroductie: pinda, ei en koemelk

Pinda
LEAP

Du Toit et al
NEJM 2015

Kippenei
PETIT

Natsume et al
Lancet 2017

Koemelk
SPADE

Sakihara et al
JACI 2021

ITT analyse ITT analyse ITT analyse



Studies naar vroege introductie

Wat laten de LEAP, EAT, PETIT en SPADE studies zien?

1) Als je eenmaal pinda of ei kunt eten, is de kans dat je alsnog een 
allergie ontwikkelt zeer klein.

2) Als je onterecht pinda vermijdt, geef je een kind juist de kans op 
de ontwikkeling van een allergie.

3) Alleen voor koemelk, pinda en ei is aangetoond dat er ca 75% 
minder allergieën zijn bij vroege introductie
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Vroege introductie van hoog-allergene bijvoeding
Adviezen en richtlijnen

NRC / NRC Next 25-03-2019



Advies Sectie Kinderallergologie

Vroege introductie van pinda en kippenei is geassocieerd met een 
lagere incidentie van allergieën voor deze allergenen (reductie >75%).

Moedig ouders aan om bijvoeding vroeg te introduceren: hiermee kan 
vanaf 4 maanden gestart  worden en het streven moet zijn dit voor 8 
maanden af te ronden.

Klok et al, NTvAA (2017); 17: 157-165 



31

Voorkom de pinda-allergie

De kans op een allergie verkleinen

1) Eczeem goed behandelen

2) Contact via de huid voor start 
bijvoeding voorkomen bij families 
met sterk verhoogd risico

3) Zo vroeg mogelijk starten met 
hoog-allergene bijvoeding (pinda 
en ei)

NRC / NRC Next 25-03-2019



Wanneer, wat & hoeveel, hoe lang?

Wanneer? Tussen 4-8 maanden; bij ernstig 
eczeem streven naar 6 maanden

Pinda: opbouwen tot 11 pinda’s elke week 
= 3 theelepels (10 gr) pindakaas
= 2/3e boterham met pindakaas

Kippenei: opbouwen tot ½ hardgekookt of 
geroerbakt ei per week

Hoe lang? onbekend; advies wekelijks tot 
in ieder geval 1 jaar



Waar?

• Laag risico groep: alle zuigelingen ZONDER matig-ernstig eczeem: 
Introductie met een algemeen, niet medicaliserend schema.

• Hoog-risico groep: zuigelingen met matig-ernstig eczeem: Introductie 
mogelijk met speciaal “fotoschema”, maar dan voor 6 maanden.

• Bij eerdere anafylaxie op ander allergeen of angst: verwijzen voor 
klinische introductie

• Overweeg bij ernstig eczeem en oudere leeftijd (>8 mnd)

Thuis

Klinische introductie



Algemeen introductieschema pinda en ei 

(laag risico)



Introductieschema voor zuigelingen met 

eczeem
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99% van de vroegintroducties in de eerste lijn

Contact en nascholing jeugdartsen

Lokale protocollen: adviezen bij het
4 maanden bezoek, aandacht voor 
eczeembehandeling

Bereikbaarheid bij vragen

Verwijsmogelijkheid preventief 
consult

Landelijke protocollen: in 
ontwikkeling



37

Het preventieve consult; de “pinda-poli”
Klinische Introductie pinda bij verhoogd risico

1) Ernstig eczeem en > 8 mnd
2) Eerder systemische reactie (vb op ei)
3) Angst door pinda-allergie in gezin

Lokaties:
Alkmaar (Noordwest)
Amsterdam (AUMC)
Arnhem (Rijnstaete)
Delft (Reinier de Graaf)
Deventer (Deventer ziekenhuis)
Eindhoven (Catharina)
Groningen (Martini, UMCG)
Haarlem (Spaarne Gasthuis)
Helmond (Elkerliek)
Rotterdam (Erasmus MC)
Utrecht (Diakonessenhuis)
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De implementatie-studie: PeanutNL cohort

avg SCORAD 34.4

Never eaten peanut before
n=707

Reactions to peanut at home
n=185

Referred infants for
early introduction of peanut

n=892

61/172 (33%) 
peanut allergy
N=2 inconclusive

67/679 (9.5%) 
peanut allergy
N=2 inconclusive

SPT peanut SPT peanut

162/707 (22.9%) 
sensitized to peanut

80/162 (49.4%) 
wheal > 4mm

129/185 (69.7%) 
sensitized to peanut

103/129 (79.9%) 
wheal > 4mm

peanut challenge
peanut challenge

or clinical diagnosis
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Een nieuw model voor preventie en behandeling
Ig
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Cutane sensibilisatie

huid
contact
reacties

systemische
reacties

“Point of no return”

Ig
G
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Primaire preventie Secundaire preventie

immunotherapie
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De toekomst: immunotherapie op jonge leeftijd

Pinda n=12 80%

Cashewnoot n=10 100%

Kippenei n=9 100%

Fase II pilot studie
Orale immunotherapie

Tolerantie na 1 jaar

Ted Klok, Deventer ziekenhuis
Ongepubliceerde interim data
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Conclusies

Een voedselallergie wordt meestal 
veroorzaakt door afweerstoffen tegen 
voeding.

Deze afweerstoffen kunnen gevormd 
worden als voedingsmiddelen via de 
kapotte eczeemhuid binnenkomen.

Een primaire voedselallergie met IgE
afweerstoffen kan (deels) voorkomen 
worden door tijdige gastro-intestinale 
expositie.

De komende jaren zal duidelijk worden 
of immunotherapie op jonge leeftijd 
een serieuze behandeloptie is voor 
voedselallergie

melk                ei vis          schaaldier pinda noot soja tarwemelk                ei vis          schaaldier pinda noot soja tarwe


