
bij voedselintoleranties. Dat zijn – eenvoudig
omschreven – verteringsproblemen, te wijten aan
enzymtekorten bijvoorbeeld. Zoals bij een lactose-
intolerantie een tekort aan lactase, waardoor lactose
of melksuiker slecht verteerd wordt. Maar alleen
een voedselallergie kan behalve ongemak ook een
levensbedreigende situatie opleveren, in de vorm
van een anafylactische shock met ademnood, bloed-
drukval en bewustzijnsverlies. 
“Sommige kindjes met koemelkallergie kunnen

bijvoorbeeld al door 1 uitgespuwd lepeltje yoghurt
in zo’n toestand verzeilen”, illustreert Bullens. “En
voor sommige kinderen met een pinda-allergie kan
1 pindanootje al te veel zijn.” Het is dus belangrijk
om te weten of je kind al dan niet aan een echte
voedselallergie lijdt. “Want zonder de boos-
doener uit het dieet te verwijderen gaan de
klachten in geval van een voedselallergie
vaak alleen maar verergeren. En deed
zich al eens een anafylactische
reactie voor, dan moeten ouders en
andere zorgfiguren over noodmedica-
tie, zoals injecteerbare adrenaline,
beschikken.” 

Meten is weten
Dat jonge kinderen nog niet op een

voedselallergie kunnen worden
getest, is een hardnekkig misver-
stand. “Een koemelkallergie bij-
voorbeeld kan vaak al vanaf de
leeftijd van 3 maanden worden
aangetoond met een huidtest”,
illustreert Bullens. “Daarbij
wordt koemelk op de huid
aangebracht, waarna de huid
wordt aangeprikt. Verschijnt na
enige tijd een jeukende bobbel,
dan doen we een bloedtest om
specifieke antistoffen tegen koemel-
keiwitten op te sporen.”
Koemelkeiwitten bestaan uit

hittebestendige en hittegevoelige

componenten. “Als het kind antistoffen tegen beide soorten
componenten aanmaakt, kan het onder geen enkele bereidings-
vorm koemelkproducten verdragen. Die moeten dan volledig uit
het dieet worden geweerd. Samen met de arts of diëtist wordt dan
uitgekeken naar een volwaardig vervangmiddel, zoals een hypo-
allergene melk. Is na verloop van tijd de hoeveelheid antistoffen
tegen de hittestabiele koemelkeiwitcomponenten onder een
bepaalde drempel gezakt, dan proberen we uit of het kind alvast
verhitte koemelkproducten verdraagt. Die zogenaamde
 provocatietest, waarbij de dosis geleidelijk wordt opgedreven,
gebeurt thuis of in het ziekenhuis, afhankelijk van het geschatte
risico. Voor allergieën voor vis of pinda bijvoorbeeld gebeurt die
test meestal in het ziekenhuis.” 
Nog een voorbeeld van tolerantieopbouw: “Kinderen met een

allergie voor eieren kunnen vaak eerst weer tegen producten
waarin eieren minimaal een half uur op 120°C werden verhit,
zoals cake. Om na zekere tijd ook weer tolerant te worden voor
achtereenvolgens hardgekookte eieren, minder lang verhitte
eieren zoals in pannenkoeken en wafels, spiegeleieren en rauwe
eieren.” 
De evolutie van een voedselallergie kan echter niet altijd aan de

hand van antistofmetingen worden opgevolgd. Er is ook een
minder voorkomende vorm van voedselallergie, een type IV-aller-
gie, waarbij geen antistoffen worden aangemaakt. Die bestaat
tegen koemelk, soja en tarwe. “De klachten ontstaan door tussen-
komst van bepaalde afweercellen, T-lymfocyten, die naar het
voedselallergeen in de darm trekken”, legt Bullens uit. “Die
migratie neemt tijd in beslag, waardoor klachten pas enkele uren
tot 24 uren na de inname van het voedselallergeen opduiken.” 
Darmbiopsieën voor en na een eliminatiedieet kunnen het

bewijs voor deze voedselallergievorm leveren, maar worden
zelden uitgevoerd. “Omdat de vorm zelden tot een anafylactische
shock leidt en vaak nog sneller dan de overeenkomstige type I-
vorm uitdooft”, verklaart Bullens.

Kruisallergieën
Ten slotte zoomt professor Bullens in op voedselallergieën die

klassiek bij volwassenen opduiken, maar de laatste 10 jaar ook
steeds meer bij kinderen. Zoals een secundaire allergie of kruis -
allergie voor bepaalde groenten en fruit: het afweersysteem
reageert daarbij overgevoelig op een eiwit uit een groente of fruit
omdat het structureel gelijkt op het berkenpolleneiwit waartegen
de persoon antistoffen heeft aangemaakt. 
Waarom berkenpollenallergie en bijgevolg ook de kruisaller-

gieën op steeds jongere leeftijd opduiken, is niet geweten. “Mis-
schien is de berkenpol doorheen de jaren veranderd en komt zijn
belangrijkste allergene component versterkt tot expressie”, oppert
Bullens. “En wellicht hebben onze kinderen in vergelijking met
de kinderen van enkele decennia geleden ook minder van de
goede, beschermende darmbacteriën doordat we hygiënischer
leven, meer desinfectantia in het huishouden gebruiken, minder
met huisdieren opgroeien, enzovoort. Behalve een erfelijke aanleg
speelt de omgeving beslist een belangrijke maar nog niet precies
gekende rol in de ontwikkeling van allergieën die algemeen in
opmars zijn.” b

V
oedselallergieën duiken vooral op jonge leeftijd op.
“Omdat de maag-darmwand dan nog niet zo’n ste-
vige barrière vormt en het afweersysteem nog volop
in ontwikkeling is”, verklaart professor Dominique
Bullens, kinderallergologe aan UZ Leuven. “Het af-

weersysteem reageert bij een voedselallergie abnormaal op eiwit-
ten uit voedingsmiddelen – zogenaamde voedselallergenen. Bij
kinderen jonger dan 3 jaar gaat het voornamelijk om eiwitten uit
koemelk, ei, soja, pinda, tarwe en vis. Oudere kinderen reageren
vooral allergisch op pinda, noten, vis, schaaldieren, fruit en
groenten.”
Uit bepaalde voedselallergieën, zoals die voor melk en ei,

groeien kinderen doorgaans nog gemakkelijk uit. Andere
 voedselallergieën, zoals die voor vis, schaaldieren, noten en
pinda, blijven vaak levenslang bestaan. Vandaar dat nog 
2 tot 3% van de volwassenen (tegenover 5 tot 7% van
de kinderen) met een voedselallergie kampt. “Uiter-
aard horen daartoe ook de mensen die pas op volwas-
sen leeftijd een voedselallergie kregen”, merkt
 Bullens op. “Een voedselallergie kan namelijk op elke
leeftijd opduiken.”

Tikkende tijdbommen
Na de inname van het voedselallergeen is het

meestal maar een kwestie van seconden of minuten
tot hooguit enkele uren tot de symptomen opdui-
ken. “Want de meeste voedselallergieën zijn een
type I-allergie en verlopen dus via antistoffen”,
legt Bullens uit. “Die antistoffen wachten als
tikkende tijdbommetjes op de mestcellen het
voedselallergeen op, om bij contact meteen een
kettingreactie te starten. Daarbij worden stoffen
uit de mestcellen vrijgezet, die in een mum van
tijd tot klachten leiden.”
Uiteraard kunnen maar antistoffen klaarzitten

als je jezelf vooraf voor een voedselallergeen hebt
gesensibiliseerd. Die sensibilisatie kan zich
evengoed bij de allereerste als bij de zoveelste
inname van het voedselallergeen voordoen. “En
bij kinderen verloopt die weleens via verras-
sende wegen”, zegt Bullens. “Zoals via huidver-
zorgingsproducten die voedingsextracten, van

soja of tarwe bijvoorbeeld, bevatten. Alleen al door
aan hun huid te likken of wat van het badwater te
drinken kunnen kinderen zich sensibiliseren.”

Eén pinda volstaat 
Een voedselallergie kan zich in heel uiteen -

lopende klachten uiten: eczeem, (bloederige) diar-
ree, jeuk of zwellingen ter hoogte van de mond, keel
en andere lichaamsplaatsen, misselijkheid en bra-
ken, ademlast, een loopneus, tranende ogen... De
meeste van die klachten kunnen zich ook voordoen

“In tegenstelling tot een
voedselintolerantie kan een

voedselallergie
levensbedreigende symptomen

geven.”

Heeft mijn kind 
een voedselallergie?
Hoe herken je een voedselallergie bij je kind? Kan
het erop getest worden? En hoe wordt opgevolgd
of het ‘eruit groeit’? —  Door An Swerts
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