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Casus: Robbe, 12 jaar

• Robbe en broer willen een kat…

• Maar… toen Robbe klein was had hij regelmatig pufjes nodig. 
Dat ging na een tijdje vanzelf beter… maar dat valt wat 
samen met het ogenblik dat de kat overleed.                           

• Eventueel een ‘hypo-allergene’ kat?



To have a cat or not to have a cat…

Casus: Robbe, 12 jaar
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1. Inleiding

Immunologisch Niet-immunologisch

Overgevoeligheidsreactie = overdreven reactie van het lichaam 
op een vreemde stof

IgE-gemedieerd
(bv. shock na wespensteek)   

bv. Tremor op aerosols

Niet IgE-gemedieerd
(bv. contactallergie)



Type 1 IgE-gemedieerde overgevoeligheid

1. Sensitisatie: aanmaak IgE 2. Volgende blootstelling

www.airwayallergyclinic.com.au



Atopie

• Atopie = genetische voorbeschiktheid om IgE antistoffen aan 
te maken tegen onschadelijke lichaamsvreemde eiwitten 
(allergenen).

• Erfelijke invloed:

– geen atopie in de familie 5-15% kans

– één van de ouders 25-35% kans

– beide ouders 40-60% kans



Atopic march

Verwijst naar het natuurlijk 
verloop van atopische 
aandoeningen waarbij er vaak 
een typisch verloop is van 
klachten die kunnen ontstaan 
op jonge leeftijd, verschillende 
jaren kunnen duren en vaak 
spontaan verbeteren met de 
leeftijd Ann Allergy Asthma Immunol 2018;120:131-7.4



Vaak voorkomende allergieën

• Luchtwegallergie

– Allergische rhinoconjunctivitis 

– Astma

• Voedselallergie

• Medicatie-allergie

• Allergie insectengif



2. Wanneer allergietesten doen?

• Suggestief verhaal voor IgE-gemedieerde allergie

– Typische klachten: 

• Waterige neusloop, verstopte neus

• Prikkende, brandende ogen

• Piepende ademhaling

• Jeuk, tintelingen in de mondholte

• Cutane en Systemische klachten (voeding/medicatie)

– Tijdsverband tussen blootstelling en klachten



• Urticaria (netelroos) en/of jeuk zonder andere 
symptomen zijn zelden het gevolg van een IgE-
gemedieerde allergie!

• In afwezigheid van klachten: geen allergietesten! 

– Sensitisatie ≠ allergie



3. Hoe testen?

Anamnese

– Tijdsverloop tussen contact en optreden van klachten!

– Reproduceerbaarheid van symptomen

Testen:

1. Huidtesten

2. Bloedtesten

3. Intradermale testen

4. Provocatietesten
Medicatie-allergie



1. Huidtesten

1. Priktesten

– Luchtwegallergenen

– Voedingsallergenen

– Commerciële extracten of                                        
verse voedingsmidddelen

– Onmiddellijk resultaat

– Medicatiestop!



Europese standaardreeks inhalatie-allergenen

Pollen

Hazelaar Dermatoph. Pteronyssinus (huisstofmjit)

Els Dermatoph. Farinae (meelmijt)

Berk Alternaria

Cypress Cladosporium

Plataan Aspergillus

Olijfboom

Mengsel graspollen Hond 

Weegbree Kat

Bijvoet

Parietaria Kakkerlak

Neg. Controle Histamine (Pos. Controle)



2. Bloedtesten: sIgE (ImmunoCAP)

– Kan onder medicatie!

– Complete allergenen

– Recombinanten 

• Stukjes eiwit waartegen sIgE’s gevormd worden

• Verschillende groepen eiwitten  bepalen ernst allergische reactie

– Kruisreactieve componenten  meestal milde reacties

– Species specifieke componenten  meer erntige reacties



Advances in Allergy Testing: Component Resolved Diagnostics. 
www.jforcs.com



• Bij navragen: 

– In de zomermaanden regelmatig last van                              
prikkende ogen en lopende neus.

– Recent bij een vriendje blijven slapen die een kat hadden, ‘s ochtends 
ook wel last van prikkende en tranende ogen.

• Huidtesten:

– Histamine, graspollen: ++

– Huisstofmijt, meelmijt, kat en paard: +

– Overige allergenen: -

Een kat voor Robbe en zijn broer?



• Labo: sIgE kat: 2.4 kUA/L (nl < 0,1)

sIgE Fel d1: 2.05 kUA/L (nl < 0,1)

• Duidelijk gesensitiseerd voor rFel d1

• Zelfs genetisch gemanipuleerde kat met lager Fel d1 kan nog 
klachten veroorzaken bij Robbe

• Best geen kat voor Robbe en zijn broer





• Blootstelling  klachten

– Allergische rhinoconjunctivitis

– Allergisch astma bronchiale

• Allergeenspecifieke immuuntherapie of desensibilisatie

– Betere symptoomcontrole

– Minder medicatiegebruik

– Disease-modifying effect?

4. Nut van allergietesten?



Disease modifying effect

• Immunotherapy with a standardized Dermatophagoides pteronyssimus
extract. Specific immunotherapy prevents the onset of new sensitizations
in children. JACI 1997;99:450-3



Disease modifying effect

• Pollen immunotherapy reduces the development of asthma in children 
with seasonal rhinoconjunctivitis (the PAT-study).                              
JACI 2002; 109: 251-256



• Astma niet gedefineerd, diagnose gebaseerd op zelf gerapporteerde 
klachten



• Grazax® Asthma Prevention Trial  JACI 2018; 141(2): 529 – 538

• Afname van astma-symptomen, maar geen verschil in tijdstip tot 
onstaan van astma (pre-gedefineerde criteria)



• Efficacy of a House Dust Mite Sublingual Allergen Immunotherapy Tablet 
in Adults with Allergic Asthma. JAMA 2016; 315(16): 1715-25

Period 2A 2B 3A 3B

Randomisation End of trial

12 SQ-HDM (N=282)

6 SQ-HDM (N=275)

Placebo (N=277)

N = 834

Daily diary:
Symptoms, PEF, SABA

5-7 weeks 7-12 months 4 weeks 6 months

ICS 50% 

reduction

ICS 100% 

withdrawal

Period 1

Screening

Period 2 

Treatment maintenance

Period 3

ICS reduction

Efficacy assessment



Primair eindpunt

Hazard Ratio (% risk reduction)

12 SQ-HDM: 0.66 (34%), 
p=0.017
6 SQ-HDM  : 0.69 (31%), 
p=0.028

Placebo

6 SQ-HDM

12 SQ-HDM

Time to first moderate or severe asthma exacerbation



• Ernstig astma door allergie  specifieke behandeling

– Omalizumab of anti-IgE 

• Risico-inschatting en geruststelling!

– Kruisallergie vs. primaire allergie



5. Samenvattend

1. Sensitisatie ≠ allergie

2. Diagnose allergie = anamnese + testen

3. Behandeling = blootstelling vermijden!

4. Ernstig allergisch astma  specifieke therapeutische 

mogelijkheden!



Prettige feestdagen!


