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 Voedselintolerantie: 

 Lactose intolerantie 

 Coeliakie 

 Voedselvergiftiging 

 Consumeren van voeding met bacteriële overgroei 

en toxines (vb salmonella, botulisme,…) 

 Histaminerijke voeding/histamineliberatoren 
Makreel, aardbeien, chocolade, wijn, bier,…Vaak 

dosisgebonden 

 Reactie op additieven 
Sulfieten, benzoaten, nitrieten, natriumglutamaat,... 

 

Geen voedselallergie 

9  /  



 Eerder niet met voeding gerelateerd: 
ADHD, ADD, psychiatrische stoornissen, chronisch 

vermoeidheidssyndroom, migraine, arthralgieën, 

slijmen, Chronische buikklachten… 

 

Geen voedselallergie 
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Wat is voedselallergie? 



 ♂ 35 jaar, prikkeling gelaat, stijfheid wangen, zwelling 

lippen en oogleden, bewustzijnsverlies tijdens het 

joggen. 

 ♀ 53 jaar zwelling lippen, jeuk in de mond na eten van 

noten, kers en perzik 

 ♂ 62 jaar 3-4 opstoten urticaria per week. 

Enkele voorbeelden 
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Voedselallergie 
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 Voedselallergie en atopische dermatitis komen voor in 

dezelfde groepen. 

 Bij sommige patiënten is voeding een trigger 

 Link met voeding is meer uitgesproken: 

 Bij jonge kinderen 

 Minder evidentie bij oudere kind en volwassene 

 Wanneer testen? 

 Bij kind met snelle reactie na inname voeding 

 Matig tot ernstig eczeem na optimale 

eczeemtherapie 

 

 

Atopische dermatitis 
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Urticaria en  

angio-oedeem 

15  /  



Acuut 

Symptomen  

< 6 weken 

Allergische 

urticaria 

• Andere symptomen 

anafylaxie 

• Uren 
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insectengif 
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• Geen andere 
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(NSAID), stress 
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Uitgelokt door specifieke 

factor: 

• Fysische factor: 

• Dermografisme 

• Koude urticaria 

• Delayed pressure 

• Warmte  

• Vibratoire 

• Zon 

• Cholinerge urticaria 

• Aquagene urticaria 

• Contact urticaria 

 

Urticaria ± angio-oedeem 
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CSU versus allergie? 
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Allergische urticaria 

• Andere symptomen 

anafylaxie 

• < 1 uur na het eten 

• Consequent patroon 

• Sporadisch optreden 

(1x/week) 

• In de loop van de dag 

Spontane urticaria 
• Enkel urticaria +/- angio-

oedeem 

• Geen correlatie met voeding 

• Variabel patroon 

• Dagelijks last 

• ‘s ochtends 

 



 Zwelling is vluchtig ! (verdwijnt < 3 dagen tijd) 

 Voeding: oraal allergie syndroom 

 Gebruik medicatie:  

• NSAID  

• ACE inhibitoren 

 Hereditair angio-oedeem 

• Familiale anamnese 

• Angio-oedeem op drukplaatsen, trauma 

• Hevige buikpijn 

 Verworven angio-oedeem 

• Lymfoproliferatieve aandoeningen 

• Auto-immune aandoeningen (lupus) 

 

 

 

 

 

Angio-oedeem zonder urticaria 
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 Bet v1 is het majeure allergeen in de  

 berkenpollen, PR10 eiwitten 

 Thermolabiel 

 Kruisreactiviteit pit- en steenfruit 

 (hazel)noot 

 Kiwi 

 Pinda 

 Soja 

 

 

Oraal allergiesyndroom 
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Welke technische onderzoeken zijn 

zinvol/onzin? 
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Tryptase? 
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 Tryptase bepalen in acute fase en baseline waarde 

 Serine protease in secretoire granules in mastcel 

 Normaal < 11,4 ng/ml 

 Stijging: baseline tryptase *1,2 + 2 

  Tryptase betekent mastcel activatie 

 Suggestief voor anafylaxis 

 Mastocytose/mastcelactivatie syndroom. 

 

Tryptase 

23  /  



IgE? 



 IgE verhoogd bij 85% - 95% van de AD patiënten 

IgE 
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 IgE bindt met FcɛRI op basofielen en mastcellen (APC, 

monocyten, plaatjes). 

 Crosslinking 2 IgE door een allergeen lokt degranulatie 

van de mastcel uit 

IgE 



 Betekenis totaal IgE? 

 Zeer lage waarde in serum  

 2,4 ng/ml = 1 kU/ml 

 Normale waarde: leeftijdsafhankelijk 

 IgE is gestegen bij atopie, parasitaire infecties, 

hyper IgE syndroom, IgE myeloma,  

 IgE alleen zegt niets naar oorzaak allergie 

 “Opvolgen” IgE niet zinvol 

 Allergeen specifiek IgE: 

inhalatie allergenen, voeding, medicatie 

 

 

IgE 
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 Verschillende detectie systemen 

Specifiek IgE 
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 Voordelen: 

 Veilig 

 Geen invloed van antihistaminica 

 Optie bij dermografisme 

 Nadelen: 

 Vals negatieven/positieven zijn mogelijk 

 Kostprijs, resultaat na enkele dagen beschikbaar 

 Leeftijdsafhankelijk, totaal IgE 

 

Specifiek IgE 
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 Interpretatie: niet zwart/wit 

 Sensitisatie versus klinische 

relevantie 

 Keuze gericht volgens 

anamnese 

 Eerder probabiliteit dan 

absolute cut off 

Specifiek IgE 
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Voorbeelden 

Dame 26 jaar 

Boom-, graspollen, kat, 
hond, huisstofmijt allergie 

Oraal allergiesyndroom 
hazelnoten, appel, peer, kiwi, 
nectarine 

IgE hazelnoot 3,74 kU/L, 
hazelnoot huidprik 6 mm 

DBPCFC: kriebeling in de 
keel, jeuk gelaat, rode 
vlekken: 
 stap 2 (0,037 mg hazelnoot)
  

Dame 57 jaar 

Boompollen, kat, hond, 
huisstofmijt 

Oraal allergiesyndroom 
hazelnoot, appel, peer, 
perzik, wortel 

IgE hazelnoot 21,5 kU/L, 
hazelnoot huidprik 5 mm. 

DBPCFC: - 
Open provocatie: ruw gevoel 
keel 5 hazelnoten 
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 Voordelen:  

 Inschatting ernst 

 Betere detectie moleculen beperkt aanwezig  

(vb IgE soja versus gly m4) 

 

 

Component georienteerde diagnostiek 
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ISAC 
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BAT 
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Expert Rev. Clin. Immunol. 7(3), 349–355 (2011) 



Huidpriktesten? 
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Huidpriktesten 
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Eliminatiedieet 

en HERINTRODUCTIE! 
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 Eliminatie: verdachte voeding wordt volledig uit het 

dieet geschrapt 

 Observatie van de klachten 

 Verdachte voeding wordt opnieuw geïntroduceerd 

(thuis of in dagkliniek) 

 Risico uitgebreide diëten ! 

Eliminatie en herintroductie 



Wat is niet zinvol? 
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 Wat is de waarde van IgG voor voedsel? 

 IgG wordt aangemaakt bij contact met voedsel dat 

regelmatig ingenomen wordt 

 Geen goede studies die correlatie aantonen tussen 

IgG waarde en symptomatologie 

 GEEN link naar voedselallergie 

 

Voedselallergie 
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Aanpak voedselallergie 



 Educatie: uitlokkende voeding vermijden, advies diëtist 

 Noodmedicatie voorschrijven: 

 Epipen (0,15 ml – 0,3 ml)   

• Adrenaline (0,01 mg/kg) 

• Levensbedreigende reacties  

• Kortademigheid, zwelling tong en keel, 

slikprobleem, hypotensie, bewustzijnsverlies 

• Potentieel gevaarlijke allergenen:  

• Vis, schaaldieren, noten, pinda 

• Oorzaak ongekend 

• Astma 

 Antihistaminica (OAS) 

 Immunotherapie? 

 

 

Aanpak voedselallergie 



 ♂ 35 jaar, prikkeling gelaat, stijfheid wangen, zwelling 

lippen en oogleden, bewustzijnsverlies tijdens het 

joggen. 

 ♀ 53 jaar zwelling lippen, jeuk in de mond na eten van 

noten, kers en perzik 

 ♂ 62 jaar 3-4 opstoten urticaria per week. 

 

Enkele voorbeelden 
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 ♂ 35 jaar, prikkeling gelaat, stijfheid wangen, zwelling 

lippen en oogleden, bewustzijnsverlies tijdens het 

joggen. 

 Wat gegeten ‘s middags ? 

 Om 13.00 uur: worstje, restje spaghetti, half bruin 

stokbroodje met wortel, tonijnsla (ei, mayonaise, 

ketchup, bieslook, peterselie, peper) en koffie met 

melk. Daarna gaan lopen. 

 

Voorbeeld 1 
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 Nog al dergelijke reacties gehad? 

 Op 09/01/2015 roodheid thv gelaat en borst, gevoel 

van flauwvallen, licht  gevoel in het hoofd. 

 Ontstaan na 15 minuten stappen. 

‘s Middags walnoten, clementines, bruin broodje 

wortel, ketchup, tomaat, komkommer, kipfilet 

gegeten. 

 

Voorbeeld 1 
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 Huidpriktesten inhalatie allergenen: 

 Positief voor grassen (12 mm), olijfboom (4 mm). 

 Huidpriktesten voeding 

 haver 3 mm, rogge 5 mm, gerst 4 mm, tarwe 5 mm, 

spelt 7 mm. 

 Negatief voor pinda, hazelnoot, boekweit. 

 Bloedonderzoek: 

 IgE kabeljauw, haver, boekweit, hazelnoot, pinda, 

garnaal < 0,10 kU/L. 

 tarwe 2,88 kU/L en omega 5 gliadine 13 kU/L 

 rogge 2,40 kU/L 

 gerst 0,79 kU/L 

 

Voorbeeld 1 
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 Diagnose: 

 Food Dependent Exercise Induced Anaphylaxis 

(FDEIA) 

 Ingeval van tarwe Wheat DEIA 

 Allergie komt tot uiting na het eten van de voeding 

in combinatie met inspanning. 

  Voeding (tarwe) zonder inspanning geen 

probleem. 

 Inspanning (zonder tarwe) geen probleem 

 Omega 5 gliadine (glutenfractie) is specifieke 

merker 

 

Voorbeeld 1 
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 Behandeling: 

 Tarwe vermijden 3 uur voor tot 1 uur na inspanning 

 Inspanning soms moeilijk voorspelbaar => volledig 

tarwevrij dieet (gespecialiseerd dietist) 

 Epipen bijhouden 

 

Voorbeeld 1 
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 ♀ 53 jaar zwelling lippen, jeuk in de mond na eten van 

noten, kers en perzik 

 Priktesten inhalatieallergenen 2017 toont sensitisatie 

boompollen, graspollen 

 Cor a1 45,7 kU/L, cor a8, 9, 14 < 0,10 kU/L 

 Pru p1 40,4 kU/L, pru p3, pru p4 < 0,10 kU/L 

 Diagnose oraal allergiesyndroom 

 

Voorbeeld 2 
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 Man 62 jaar  

 Voorgeschiedenis:  

 Allergie voor penicilline 

 Anafylactische shock na insectensteek 

 Huisstofmijt allergie 

 Symptomen: 

 Laatste jaar 3 tot 4 keer per week opstoot van 

urticaria.  

 Ondanks uitgebreide ondervraging geen oorzaak 

gevonden. 

 Behandeling: R/ Xyzall 1-2 co/dag met duidelijke 

beterschap.  

 

Voorbeeld 3 
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 Consultatie 6 maanden later:  

 Wandeling op de rommelmarkt. Plotse urticaria, 

kortademig, zware stem, dikke lippen.  

 Spoedopname: hypotensie, anafylactische shock? 

 Anamnese 

 Welk tijdstip van de dag? (rond 8.30 uur).  

 Welk type activiteit? (enkel wandelen).  

 Wat gegeten? (Boterham met corned beef, fruitsap, 

koffie).  

 Infectie? (neen) 

 Medicatie genomen? (Neen).  

 

Voorbeeld 3 
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 Welke onderzoeken?  

 Bloedtest  

• IgE Totaal: 211 kU/L (0-100)  

• Specifiek IgE:  

• Positief: koemelk 4.84 kU/L, rundsvlees 

16.20 kU/L, varken 10.90 kU/ L, lamsvlees 

6.11 kU/L  

• Negatief: kip < 0.10 kU/L  

 

Voorbeeld 3 
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Voorbeeld 3 
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 Diagnose red meat allergy  

 Allergie voor (galactose-α-1,3-galactose, een 

koolhydraat verbinding) in rood vlees  

 Reactie kan verschillende uren na inname van rood 

vlees ontstaan !  

 Behandeling: Vermijden van alle rood vlees 

(viervoeters).  

 Epipen bijhouden. 

 Immunocap IgE: Alpha-gal o215 

 

Voorbeeld 3 
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Functie 

Afdeling of dienst 

Universitair Ziekenhuis Gent 

C. Heymanslaan 10  |  B 9000 Gent 

T +32 (0)9 332 21 11 

E info@uzgent.be 

www.uzgent.be 

Volg ons op 

HILDE LAPEERE 

Dienst Dermatologie 

http://www.facebook.com/uzgent
http://www.twitter.com/uzgent
http://www.uzgent.be/

