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Voedsel 
allergie 

Voedsel 
intolerantie 



• Eosinofiele oesophagitis 
• Coeliackie 

 



Infiltratie van de oesophagus door eosinofielen 



Voedselimpactie = vaak onderliggende EoE 

Symptomen 
• Dysfagie 
• Voedselimpactie 
• Pyrosis 

 
Allergische reactie op voedingsstoffen 
 
Diagnose 
• Endoscopie 
• Biopsie 
• Geen plaats voor huidtesten 

 
 
 
 



 EoE = trachealisatie van de oesophagus 



Slokdarm allergie prik testen 

• Sensitiever dan 
huidpriktesten 

• Enkel in studieverband 
 

Warner et al. Gastroenterol 2018 

 



Behandeling 

1. Protonpompinhibitoren 
2. Lokale corticosteroiden 

- Budesonide siroop 
- Pulmicort inhalator 

3. Eliminatie dieet 
- Six food 
- Four food 
- 2-4-6 elimination diet 

 
 

 
 
 
 



Hirano. Gastroenterology 2018 



Non IgE allergie op schaaldieren of eieren 

• Zeldzaam bij volwassenen 
• Symptomen 
    - diarree/braken 
    - buikpijn 
• 3-4 uur na ingestie 
 

 
 
 
 



Auto-immuunreactie op gluten (adaptive immune system) 

• Prevalentie rond de 1% 
 

• Gluten 
• Gliadin 
• Hordein 
• Secalin 

 
• 10-20 g gluten/dag 
 

 
 
 
 



Wanneer aan coeliakie denken? 



Hoe coeliakie uitsluiten? 

Serologie 
Anti-TTG 
Anti-DGP 



Hoe coeliakie behandelen? 

Gluten-vrij dieet 
• Enige behandeling  
• 30€/maand terugbetaling 

 
Medicamenteus 

 
 

 
 
 
 



Hoe coeliakie opvolgen? 



Voedsel 
allergie 

Voedsel 
intolerantie 



Meest frequente oorzaak van “voedselallergie” 

• Meest frequente gastro-intestinale aandoening 
 

• Prevalentie 20-30% 
 

• Verschillende subtypes 
 

• Intolerantie voor verschillende voedingsstoffen 
 
 

 
  

 
 

 
 
 
  



FODMAPS 

Fermenteerbare Oligo-, Di- en Monosacchariden en Polyolen 



FODMAPS 



FODMAPS 

• Randomised controlled, single-blinded trial in 30 IBS patiënten 
• Cross-over design 
• Dieet laag in FODMAPs versus typisch Australisch dieet 



FODMAPS 



Niet-allergische reactie op gluten 

• Innate immune system 
• Sterke overlap met IBS 
• Onduidelijke definitie 
• Rol van FODMAPS? 

 
 
 

 
 
 
 



Gluten of FODMAPs? 

• RCT 
• 34 IBS 
• Symptoomvrij 
   op GFD 
 
 

 
 
 
 



Gluten of FODMAPs? 

• 37 IBS NCGS patiënten  
• Low-FODMAPs diet 2 weken 
• Daarna rechallenge met gluten of placebo 

 
 
 

 
 
 
 



Gluten of FODMAPs? 



• Lactase deficiëntie 
 

• 5-10% van de bevolking 
 

• Diagnose: lactose-ademtest 
 

• Behandeling 
• Lactose-arm eten 
• Lactase suppletie 



Positieve H2 test: enkel stijging 
van H2 na 80min. 



 

TE VERMIJDEN 
 

TOEGESTAAN 

- Alle melk van dierlijke oorsprong: 
      koe, geit, schaap, paard, … 
      zowel mager, halfvol als vol  

- Lactose arme/vrije melk en yoghurt 
- Van nature lactosevrije 

voedingsmiddelen: 
      bv  bloem 
            aardappelen, rijst, pasta 
            fruit, groenten, peulvruchten 
            vlees, vis 
            olie, noten 
            water, koffie, thee, frisdrank,     
            fruitsap 
            (calciumverrijkte) sojadrank,  
            sojapudding,  sojaroom 
            tofu 
            (calciumverrijkte) rijst-, haver-,   
            kokos- , notendranken 
 
 Bereidingen met bovenstaande 
voedingsmiddelen + melk:           

- Alle afgeleide producten van melk: 
     melkpoeder, koffiemelk,    
     gecondenseerde melk, (zure) room,  
     ijsroom, smeerkaas, platte kaas, …  

- Verzuurde melkproducten:  
      yoghurt, kefir, karnemelk 
                 worden soms beter verdragen 

- Alle gerechten met melk 
      bv pudding, rijstpap,  
           wafels, pannenkoeken 
           aardappelpuree,      
           melk/roomsauzen,        
           … 



• Verminderde absorptie van fructose  
• Symptomen 

• Abdominale bloating 
• Diarree 
• Foliumzuurdeficiëntie/zinkdeficiënties 

• Fructose ademtest 
• Behandeling: xylose isomerase / FODMAPS 

 
 
 

 
 
 
 



 
 
 > 3 porties/dag van andere fruitsoorten 
 Gedroogd fruit, fruitsap 
 Ingrediënten: fructose, fructosestroop, fructose-glucosestroop 
 Maïsstroop, agavestroop 
 Grote porties frisdrank, grote porties suiker 

 
 



• Niet bewezen 
 

• DAO deficiëntie 
 

• Multiple symptomen 
 

• Uitlokkende voedings-
stoffen 
• Vis 
• Noten 
• Papaya 
• Medicijnen 


