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Nederlandse samenvatting voor niet medici

Onderzoek naar koemelkallergie: resultaten van het Nederlandse EuroPrevall 

geboortecohort

Koemelkallergie is een veel voorkomend probleem. Op de zuigelingenleeftijd is het zelfs 

de meest voorkomende voedselallergie. Daarbij is er de afgelopen jaren sprake van een 

flinke toename van kinderen met een voedselallergie. Koemelkallergie kan zich met veel 

verschillende symptomen presenteren, zoals spugen, diarree, obstipatie, huiduitslag 

(eczeem), galbulten, ontroostbaar huilen, en zelfs ernstige allergische reacties met 

opzwellen van de lippen, tong en luchtwegen.

De beste manier (“gouden standaard”) om koemelkallergie vast te stellen is met een 

“dubbelblinde placebo gecontroleerde voedselprovocatietest”. Bij dit onderzoek krijgt 

het kind gedurende 2 verschillende dagen een koemelkvrije flesvoeding te drinken. Op 

een van de twee dagen wordt daar koemelkeiwit aan toegevoegd, waarbij de voeding er 

hetzelfde uitziet, ruikt en smaakt. Zowel de ouders, verpleegkundigen als artsen weten 

niet op welke dag het kind de koemelk bevattende voeding krijgt, waardoor objectief 

kan worden gekeken naar de symptomen die het kind ontwikkelt. Helaas is dit onderzoek 

niet ideaal. Het is bijvoorbeeld tijdrovend, arbeidsintensief, kostbaar en niet zonder 

risico voor de patiënt. Tijdens zo’n provocatietest kunnen patiënten allergische reacties 

ontwikkelen uiteenlopend van mild tot zeer ernstig. Naast deze voedselprovocatie wordt 

ook vaak bloedonderzoek verricht bij een verdenking op een voedselallergie. Hierbij wordt 

gekeken naar antistoffen tegen bepaalde bestanddelen van het voedingsmiddel, het 

zogenaamde specifiek IgE. Met het bloedonderzoek wordt echter alleen aangetoond dat 

ons afweersysteem een bepaald onderdeel van een voedingsmiddel (allergeen) herkent 

(“sensibilisatie”). Je spreekt pas van een allergie als ons afweersysteem het allergeen 

herkent en er ook een orgaan in je lichaam is dat daarop reageert met symptomen. 

Bijvoorbeeld, bij mensen die allergisch zijn voor huisstof kan er benauwdheid optreden 

nadat ze dat ingeademd hebben en er kan in het bloed gemeten worden dat hun 

afweersysteem dat allergeen herkent. Kinderen die alleen gesensibiliseerd zijn kunnen 

het voedingsmiddel soms prima verdragen als ze het eten. Terwijl er ook kinderen zijn met 

een allergische reactie bij het eten van een voedingsmiddel, waarbij geen sensibilisatie 

aantoonbaar is. In diverse, tot op heden, gepubliceerde wetenschappelijke onderzoeken 

werd dit bloedonderzoek, naast het verhaal (“anamnese”) regelmatig gebruikt als 

vervanger van de voedselprovocatie. Hoofdstuk 4-5.
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Hoeveel kinderen er last hebben van een koemelkallergie is niet precies duidelijk. Dit 

heeft te maken met het gebruik van verschillende vormen van onderzoeken waarmee 

werd vastgesteld of er sprake was van koemelkallergie. Om meer duidelijkheid te krijgen 

over het voorkomen van voedselallergieën werd het Europese onderzoek “EuroPrevall” 

opgezet. Onderdeel van dit Europese onderzoek is een geboortecohort onderzoek in 

9 verschillende Europese landen (Nederland, Verenigd Koninkrijk, IJsland, Duitsland, 

Polen, Litouwen, Spanje, Italië en Griekenland). In dit onderzoek worden kinderen vanaf 

de geboorte tot de leeftijd van 2,5 jaar gevolgd. Het Emma Kinderziekenhuis AMC is 

namens Nederland deelnemer aan dit geboortecohort onderzoek. Het bijzondere aan 

het EuroPrevall geboortecohort onderzoek is, dat in alle 9 landen op precies dezelfde 

manier, met dezelfde vragenlijsten, soorten onderzoek en criteria is gekeken naar 

verschillende aspecten van voedselallergie. Dit is de eerste keer dat er wereldwijd zo’n 

onderzoek werd gedaan. 

In totaal deden er ruim 12.000 kinderen mee. Van deze kinderen ontwikkelde 0.74% 

een koemelkallergie. Daarbij viel op dat er in Nederland en in het Verenigd Koninkrijk 

meer kinderen waren, waarbij geen sensibilisatie in het bloed kon worden aangetoond, 

dan in de andere Europese landen. Binnen het Nederlandse cohort ontwikkelde echter 

5% van de kinderen een koemelkallergie. Een van de verklaringen voor dit verschil is, 

dat in Nederland alle kinderen met een positieve voedselprovocatietest zijn meegeteld, 

terwijl bij de Europese berekeningen alleen die kinderen zijn meegeteld, die bij de 

voedselprovocatietest een reactie kregen binnen 2 uur nadat zij de laatste dosis hadden 

genomen. Hoofdstuk 2.

De behandeling van koemelkallergie bestaat uit het volgen van een koemelkvrij dieet. 

Als de baby borstvoeding krijgt, zal de moeder een koemelkvrij dieet moeten volgen. Als 

er sprake is van kunstvoeding, zal een speciale kunstvoeding gebruikt moeten worden. 

Onder de kunstvoedingen, die geschikt zijn voor kinderen met koemelkallergie, zijn 2 

verschillende typen. De eerste is een voeding, waarbij het koemelkeiwit in zeer kleine 

stukjes is geknipt, een zogenaamd intensief hydrolysaat. Er zijn verschillende varianten 

van de intensieve hydrolysaten te verkrijgen. In het onderzoek werd Nutrilon Pepti® 

gebruikt. Het tweede type is een aminozuurvoeding. Dit is een voeding opgebouwd uit 

de losse bouwstenen van eiwitten (“aminozuren”). Deze bouwstenen hebben nooit het 

koemelkeiwit gevormd. Deze voeding is dan ook 100% koemelkvrij. Hiervan zijn slechts 

2 varianten te verkrijgen in Nederland. In het onderzoek werd Neocate® gebruikt.

Uit eerder onderzoek is bekend dat ongeveer 10% van de kinderen met een 

koemelkallergie die worden behandeld met een intensief gehydrolyseerde kunstvoeding 
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allergische symptomen blijft houden. Deze kinderen komen in aanmerking voor be-

handeling met een aminozuuurvoeding. Wij onderzochten hoeveel kinderen er nu 

daadwerkelijk symptomen bleven houden als ze ingesteld werden op een intensief 

gehydrolyseeerde voeding. Dat bleek 50% te zijn en dit was veel meer dan verwacht. 

Behalve dat deze kinderen vaker oncomfortabel waren (ontroostbaar huilen, over-

strekken, voedsel weigeren), konden er geen andere factoren gevonden worden die 

konden voorspellen welke kinderen wel of niet een aminozuurvoeding nodig hadden. 

Een duidelijke verklaring waarom bepaalde kinderen symptomen bleven houden tijdens 

het gebruik van een intensief gehydrolyseerde kunstvoeding is niet duidelijk. Het advies 

is om bij kinderen die symptomen van koemelkallergie blijven houden, terwijl ze worden 

behandeld met een intensief gehydrolyseerde voeding, over te stappen naar een 

aminozuurvoeding. Dit is ook het advies dat in 2012 is opgenomen in de richtlijn over 

koemelkallergie van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. Hoofdstuk 3.

Tot op heden is nog niet duidelijk waardoor koemelkallergie wordt veroorzaakt. 

Waarschijnlijk is er sprake van een combinatie van factoren. Hierbij spelen mogelijk 

erfelijke aanleg en omgevingsfactoren een rol. Het is bekend dat als je allergische 

ouders of allergische broers/zussen hebt, je meer kans hebt op het ontwikkelen van een 

koemelkallergie, maar je krijgt deze niet altijd. Ook zijn er kinderen die geen allergische 

gezinsleden hebben en die toch een koemelkallergie ontwikkelen.

Mogelijk speelt hierbij het (tijdelijk) “aan- en uitzetten” van genen een rol. Dit wordt 

epigenetica genoemd. Dit aan- en uitzetten kan worden beïnvloed door verschillende 

omgevingsfactoren. Omgevingsfactoren zijn bijvoorbeeld de voeding die een baby krijgt, 

maar ook de voeding en medicijnen die de moeder gebruikt.

In het onderzoek is gekeken of er verschillen zijn in het aan- en uitstaan van genen 

bij kinderen met koemelkallergie en bij gezonde controlekinderen van dezelfde leeftijd. 

Er werd een verschil gevonden maar dit verschil verdween zodra de kinderen over hun 

koemelkallergie heen waren gegroeid. De verschillen werden gezien in genen die een rol 

spelen bij het afweersysteem, bij de luchtwegen en bij het maagdarmkanaal. Opvallend 

was dat bij jongens met koemelkallergie er andere gebieden in het gen aan en uit waren 

gezet dan bij meisjes met koemelkallergie. Hoofdstuk 6.

In het onderzoek werd ook onderzocht of er kleine veranderingen in een gen te 

vinden zijn bij kinderen met koemelkallergie, terwijl die bij gezonde controles niet te 

vinden zijn. Van bepaalde genen is bekend, dat kleine veranderingen een rol spelen 

bij andere allergische ziekten, zoals astma of pinda-allergie. In het onderzoek werd 

gekeken naar een aantal van deze bekende kleine veranderingen. Daarbij werden 2 
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kleine veranderingen gevonden bij kinderen met koemelkallergie, terwijl die niet bij hun 

gezonde controles terug te vinden waren. Hoofdstuk 7.

Naast koemelkallergie zijn er meer allergische ziekten, zoals eczeem, astma, allergische 

rhinitis (hooikoorts-achtige klachten) en andere voedselallergieën. Sommige kinderen 

krijgen slechts één van deze ziekten, maar anderen ontwikkelen er meer. 

Eczeem, astma en allergische rhinitis worden voornamelijk vastgesteld op basis van de 

beschrijving van de klachten die de kinderen of ouders geven. Daarbij wordt soms gebruik 

gemaakt van een proefbehandeling met medicijnen en/of een aanvullend onderzoek. 

Bij astma kan het aanvullend onderzoek bestaan uit een longfunctieonderzoek. Hierbij 

wordt gekeken naar de in- en uitademing met behulp van een speciaal apparaat. 

Hiervoor is het belangrijk dat bepaalde opdrachten (bijvoorbeeld “zo diep mogelijk uit -

ademen”) goed worden uitgevoerd. Op zeer jonge leeftijd is het nog niet mogelijk om 

dit soort opdrachten uit te voeren en moet dus op een andere manier naar de long-

functie gekeken worden. Dit kan met speciale technieken gedaan worden terwijl een 

kind slaapt, met een speciaal kapje over mond en neus. Momenteel zijn deze technieken 

alleen in gebruik voor onderzoeksdoeleinden. Wij hebben samen met een Zwitserse 

onderzoeksgroep onderzocht of een nieuwe techniek, met het dragen van een elastisch 

vest om de borstkas, geschikt is om de longfunctie te meten bij baby’s. Deze techniek 

bleek wel geschikt te zijn om bijvoorbeeld ademhalingsfrequentie te meten en verschillen 

te vinden tussen groepen kinderen met en zonder longziekten, maar bleek niet geschikt 

om volumes te meten. Hoofdstuk 10.

Bij kinderen die meerdere allergische ziekten ontwikkelen is er vaak op de babyleeftijd 

sprake van koemelkallergie of eczeem. Deze ziekten kunnen van voorbijgaande aard zijn. 

De andere allergische ziekten ontstaan vaak later, maar kunnen ook op jonge leeftijd 

ontstaan. Het ontwikkelen van meerdere allergische ziekten, al dan niet na elkaar, wordt 

de allergische mars genoemd. Momenteel is er nog geen oorzaak gevonden voor de 

allergische mars en is het ook nog niet zeker of de allergische mars wel bestaat. In onze 

onderzoeken vinden wij tegenstrijdige resultaten, waardoor verder onderzoek nodig is. 

Hoofdstuk 6-9.

In het laatste hoofdstuk van dit proefschrift worden alle gepresenteerde resultaten 

bediscussieerd en worden aanbevelingen voor vervolgonderzoek gedaan.
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Prevalence of cow’s milk-, hen’s egg- and peanut allergy in the first 2.5 
years of life: data from the Dutch EuroPrevall birth cohort: Emma Children’s 
Hospital Scientific Symposium

2011 0.5

Is the prevalence of food allergy in the Netherlands different between 
Caucasian and non-Caucasian children in the first 2.5 years of life; Pediatric 
Allergy and Asthma Meeting

2011 0.5

Is the prevalence of food allergy in the Netherlands different between 
Caucasian and non-Caucasian children in the first 2.5 years of life; 
Amsterdam Pediatrics Symposium

2012 0.5

The role of skin prick test and specific IgE in diagnosing hen’s egg allergy 
in young children; European Asthma Allergy and Clinical Immunology 
Congress

2012 0.5

(inter)national conferences

Emma Children’s Hospital Scientific Symposium; 21 January; Amsterdam, 
Netherlands

2010 0.25

Emma Children’s Hospital Scientific Symposium; 3 February; Amsterdam, 
Netherlands

2011 0.25

European Academy of Allergy and Clinical Immunology Congress 2011; 11-
15 June; Istanbul, Turkey

2011 1.25

Pediatric Allergy and Asthma Meeting; 13-15 October; Barcelona, Spain 2011 0.75

Jonge Onderzoekerdag Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde; 1 
November; Veldhoven, Netherlands

2011 0.25

Amsterdam Pediatrics Symposium; 16 February; Amsterdam, Netherlands 2012 0.25

European Academy of Allergy and Clinical Immunology Congress 2012; 16-
20 June; Geneva; Switzerland

2012 1.25

Jonge Onderzoekerdag Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde; 
30 October; Veldhoven, Netherlands

2012 0.25

Teaching

lecturing

Food Allergy: not always innocent; Pediatric Nurses 2012 0.2

Optional Course Allergy; 2nd year Medical Students 2013 0.2

Kleinschalig Klinisch Lijn Onderwijs, 2nd and 3rd year Medical Students 2011-2013 1



PhD portfolio

187

Year Workload 
(eCTS)

Supervising

J. van Dissel; Honours Patient Care Program 2010 1

M. van Hoek; Cow’s milk allergy: Characterizing the infant who can not 
sustain eHF

2011-2012 3

L. Janssen; Egg allergy and peanut allergy: risk factors for development of 
egg- or peanut allergy in young children

2011-2012 3

M.R.J.H. Adams: Skin prick test and cow’s milk protein specific IgE: 
predictors of tolerance for an extensively hydrolysed formula in infants with 
cow’s milk allergy

2012 2

N. van Welie: The role of ISAC-component analysis in the diagnosis of 
peanut and hazelnut allergy in children

2012-2013 3

Parameters of esteem: grants and awards

Genootschap ter bevordering van de Natuur-, Genees- en Heelkunde 2011

Spinozafonds 2011

Wet Fiscale Stimulering van Speur- en Ontwikkelingswerk 2012

Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis 2012

Outstanding Abstract Presentation at the European Asthma Allergy 2012


