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Komt eczeem door een voedselallergie?



Leerdoelen

• Relatie eczeem en voedselallergie

• Essentiële zaken in anamnese

• Welke diagnostiek is zinvol

• Achtergrondinfo mbt component diagnostiek

• Vroegintroductie allergenen



Welke vragen wilt ú beantwoordt hebben na 

deze workshop?



Casus 1, Destiny

Destiny, 2 jaar oud, bekend met 

constitutioneel eczeem. 2 diëtistes en 

orthomoleculair arts bezocht: vermijden 

melk, tarwe, tomaat, appel. Echter blijven 

stoeien met eczeem. 

Vraag ouders: welke allergie heeft ze nu? 



Zoektocht ouders Destiny en vele anderen

• Op zoek naar oorzaak van het eczeem

• Doctor Google

• Veel gebruik alternatieve geneeswijzen: 

homeopaat, orthomoleculair arts, 

osteopaat, bioresonantie. 



HELLLUP......!



Eczeem is klinische diagnose (richtlijn NVDV/NVK)

Hoofdcriterium: jeuk/jeuk/jeuk

<4 jaar



Omgevingsfactoren tav eczeem

Beschermend Risicofactoren
UV-licht Buitentemperatuur

Maternaal contact boerderijdieren Hoogte

Worminfecties tijdens zwangerschap “Westers dieet”

Hond Minder beweging

Endotoxines (gr- bact) Meer antibiotica

Luchtvervuiling (verkeer)

Overgewicht

Allergy 69 (2014) 3-16



Casus 2, Daan, 18 maanden

Constitutioneel eczeem. Ouders willen 

screening op allergieën want eczeem komt 

steeds weer terug.

1. Wat zijn essentiële vragen in je anamnese?

2. Wat is je diagnostische aanpak bij verdenking 

voedselallergie bij eczeem?



Anamnese

• Huidige behandeling van het eczeem

• Familie-anamnese qua atopie

• Andere atopische klachten: BHR? Hooikoorts?

• Dieet op dit moment?

• Waarom denkt ouder aan relatie met voeding?

• Welke voedingsmiddelen verergeren het eczeem?

• Hoeveel tijd zit er tussen ingestie en klachten?

• Klachten zonder dat voedingsmiddel wordt gegeten?

• Steeds dezelfde reactie na eten voedingsmiddel?

• Welke dieetmaatregel heeft geholpen?



Relatie voedselallergie – eczeem lastig….

• Maaltijden bevatten multiple allergenen

• Omgevingsfactoren van grote invloed, 

overschaduwen voedingsfactoren

• Patienten met CE genereren veel IgE hetgeen 

diagnose obv sensibilisatie bemoeilijkt

• Patienten met CE meer kans op voedsel- allergie, 

geen causaal verband naar eczeem



Anamnese enkel betrouwbaar bij:

Directe reactie, dus IgE gemedieerde klachten. 



Symptomen voedselallergie en relatie in de tijd

Sec/min min/uren uren/dagen
urticariae braken diarree

erytheem piepen toename eczeem

anafylaxie onrust/huilen obstipatie

larynxoedeem buikpijn/koliek

angio-oedeem verstopte neus





Allergische klachten

IgE gemedieerd

a) Primaire voedselallergie: kind met direct klachten na voeding/ 
anafylaxie

b) Kruisreacties op voeding: kind met hooikoorts (IgE voor pollen met 
orale klachten op voeding)

Zelden IgE gemedieerd

Zuigeling met eczeem alleen indien niet onder controle met 
adequaat smeren

Non-IgE gemedieerd

Zuigeling met onrust, huilen. DD obstipatie, prikkelbare darm, 
zeldzame vormen van GE allergie (eosinofielen)



Richtlijn constitutioneel eczeem NVK

NHGstandaard voedselovergevoeligheid 

.... Bij niet-acute reacties dient allergologisch onderzoek niet of met grote 
terughoudendheid te worden verricht.... (NVK)

…. Bloedonderzoek heeft geen plaats in de diagnostiek van 
voedselovergevoeligheid, behalve bij vermoeden van coeliakie…. (NHG)

Ouders Daan kwamen met een missie: onderzoek!

1. Wat ga je doen? 

2. Welke diagnostische opties heb je?

3. Wat kun je uitleggen tav betrouwbaarheid van het 
onderzoek?



Huidpriktest versus IgE bepaling

Huidpriktest sIgE bepaling

Direct zichtbaar Wachten op uitslag

Staken antihistaminica Kan altijd

Niet bij eczeem Info over componenten

Minimale kans anafylaxe

Sommige allergenen hogere specificiteit



Laboratoriumonderzoek

• Totaal IgE niet relevant: niet prikken

• Geen voedingsscreen, enkel specifiek IgE

(sIgE) voor het te onderzoeken allergeen

• Optie componentdiagnostiek (achterhalen primaire 

allergie of kruisreactiviteit)



Specifiek IgE bij kinderen 

Geen risico allergie met   risico allergie IgE bij ernstig CE

(1 ouder met astma of AR)

1 jaar: 

8% IgE pos,  > klasse 2 19% IgE kippe-ei, 11% koemelk 51% pos voedingsscreen

tegen 1 of meer allergenen PIAMA-studie: 29% v kinderen met 

verhoogd risico (moeder allergie) 

IgE koemelk of kippe-ei

2 jaar: 

15% vd via SC geboren 57% IgE > allergeen vs

12% bij vaginaal geboren 22% kind geen CE

4 jaar: 

22% niet geselecteerde 28% IgE melk of ei peu-/kleuter 52% pos IgE

kinderen heeft sIgE 17% IgE hond, kat of HSM ei, 31% IgE koemelk



Componentdiagnostiek

Behulpzaam bij:

IgE primair gericht tegen inhalatie allergenen reageert op voeding



Hazelnootcomponent: primair vs secundair

Naamgeving (Corylus avellana): eerste 3 letters ‘genus’ (Cor) + Eerste letter 
‘soort’ (a) + volgnummer 

Cor a1

Cor a8

Cor a2

Cor a9/Cor a11/Cor a14



Samenvattend

• IgE is hoog prevalent bij jonge kinderen, zeker bij 
kinderen met eczeem, is sensibilisatie óf allergie.

• Specificiteit bij onvoldoende selectie is slecht. Veel 
vals positieven.

• Vervangt niet de provocaties. Zegt iets over kans 
op reactie, niet op hoe iemand reageert. 

• Componentdiagnostiek helpt bij oudere kinderen.



Dus bij Daan

Alleen gerichte diagnostiek inzetten op 

voedingsmiddelen die directe reactie geven.

Vaak eerst consult gespecialiseerd diëtiste.

Is componentdiagnostiek zinvol bij Daan?



Casus 3: Esmee 6 maanden

Als waarnemend huisarts: 

mild eczeem v.a. leeftijd 2e maand, ouders vragen 

om allergietesten voor kippenei en pinda? Eigen 

huisarts heeft gemeld: testen onder 2 jaar kan niet. 

Wat vind je van deze stelling?

a. Juist, kind < 2 jaar is te jong om te testen

b. Half juist, kan, maar ook totaal IgE bepalen

c. Onjuist, specifiek IgE is al te meten 



Esmee, 6 maanden

Wat doe je?

a. Geen testen, geen dieet, alles thuis met advies 

introduceren

b. Wel testen en de positieve testen uit voeding 

weg laten

c. Wel testen de positieve testen klinisch 

introduceren

d. Naar diëtiste sturen. Welke vraagstelling?



Randomized Trial of Peanut Consumption in Infants at Risk for 

Peanut Allergy, Du Toit et al., NEJM, 2015. LEAP-STUDIE

640 kinderen, ernstig eczeem of 

ei-allergie of beiden, lft 4-11mnd.

2 groepen: SPT - vs SPT + (1-

4mm).

Outcome: pinda-allergie op lft 5 

jaar



Two-step egg introduction for prevention of egg allergy in high-

risk infants with eczema (PETIT): a randomised, double-blind, 

placebo-controlled trial, Natsume et al. Lancet, 2017. PETIT-STUDY

147 Zuigelingen met eczeem 

4-5 mnd, nog geen ei gehad, 

2 Japanse centra waardoor 4 

groepen. Intensieve 

behandeling eczeem

v.a. Lft 6 mnd studiegroep 

dagelijks verhit eipoeder:

3mnd 0.2gr gekookt ei

3 mnd 1.1 gr gekookt ei

Placebogroep: placebopoeder

Outcome: ei-allergie lft 1 jaar

Vroegtijdig studie gestaakt 

ivm significant verschil 2 

groepen



Wat ga je met Esmee doen?

Wat ga je met Esmee doen?



Thuisintroductie, evt bij huisarts?

NVK, kwaliteit, standpunt ”vroegintroductie”  

of

DAVO introductie ei / pinda, google 

afbeeldingen



Casus 4, Abdul 1.5 jaar

Fors eczeem v.a. 6e maanden. Bekende kippenei 
allergie (ook opvlamming eczeem door sporen ei). 
Ouders vragen allergietest omdat ze geen pinda 
en noten durven introduceren. 

Wat doe je?

a. Geen testen, geen dieet, alles thuis met advies 
introduceren 

b. Wel testen, positieve testen uit voeding weglaten

c. Wel testen, positieve testen klinisch introduceren

d. Naar diëtiste sturen. Wat is je vraagstelling?



Abdul is anders….

Meer risico op reactie, want:

- Heeft ei-allergie en geeft verhoogde kans op 
pinda-allergie.

- Heeft ernstig eczeem, meer risico dan Esmee

- Is ouder, juist bij jongere kinderen mildere reacties 
op de pinda gezien.

sIgE pinda zou helpen 

stel negatief: zo spoedig mogelijk thuisintroductie. 

stel positief: verwijzen.



Abdul, 1.5 jaar

Wat doe je met de informatie als ouders 

vertellen niet veel te smeren  want  “al die 

zalven kunnen niet goed voor je zijn, 

bovendien moet je ook natuurlijke afweer 

opbouwen!”



Abdul, 1.5 jaar

• Kans op voedselallergie is groter bij ernstig eczeem. Mogelijk 

geen sprake van ernstig eczeem maar van slechte 

compliance

• Belang van goede eczeembehandeling uitleggen: als eczeem 

slecht behandeld wordt, heeft Abdul grotere kans op 

ontwikkelen voedselallergie en minder kans om erover heen 

te groeien.



Hypothese voedselallergie en eczeem



Conclusie / Take home…

• Anamnese allerbelangrijkste. Geen tijd: dietiste
gespecialiseerd in allergie.

• Goede eczeembehandeling is hoeksteen.

• Uitleg dat eczeem voortkomt uit aanleg atopie, 
zelden voedselallergie als oorzaak.

• Aanvullend onderzoek puur voor verdachte 
allergenen. Géén voedingsscreen.

• Componentdiagnostiek meerwaarde voor oudere 
kinderen.

• Vroegintroductie belangrijke stap in preventie.

• Zorg goed voor je microbioom….



Dan had de titel moeten zijn: voedselallergie komt door 

eczeem?



Nalezen NTVAA, jaargang 17, nov

Preventie van voedselallergie: vermijden is niet 

goed, tenzij het echt moet

Preventing food allergy: avoid avoidance
Dr. T. Klok1, D.H.J. Verhoeven2 

SAMENVATTING 
Waar de preventie van IgE-gemedieerde voedselallergie tot 2008 gericht was op het vermijden van hoog- allergene voedingsmiddelen, is deze 

gedachte nu 180 graden gedraaid. De huidige hypothese is dat primaire sensibilisatie voor voedselallergenen plaatsvindt via de (niet-intacte) 

huid, met name bij kinderen met eczeem. Vroege expositie via de gastro-intestinale route geeft minder risico op sensibilisatie en heeft in een 

aantal studies een duidelijk preventief effect op het ontwikkelen van een voedselallergie. Met name voor pinda en verhit (maar geen rauw) ei 

laten interventiestudies zien dat er een duidelijke risicoreductie bereikt kan worden door vroege orale introductie van het allergeen, vooral bij 

kinderen met een hoog risico op een voedselallergie. De praktische implicatie van deze observatie roept vragen op over de veiligste en ef

ciëntste methode waarop vroege introductie bij zuigelingen met een hoog risico kan plaatsvinden. Er is echter genoeg bewijs voor de stelling dat 

het niet tijdig introduceren van hoog-allergene bijvoeding tot een verhoogde kans op voedselallergieën leidt, waarvoor op dit moment nog geen 

curatieve behandeling is. (NED TIJDSCHR ALLERGIE & ASTMA 2017;17:157-165) 


