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Introductie
De voedselallergierichtlijnen van de "European Academy of Allergy and Clinical Immunology" (EAACI)
stellen dat de op allergie gerichte dieetanamnese essentieel is voor het vaststellen van een vermoeden van
de diagnose voedselallergie, onderliggende mechanismen en uitlokkende voedingsmiddelen. Om die reden
heeft de Allied Health Interest groep van de EAACI een Task Force opgericht (zie Appendix A) voor de
ontwikkeling van een instrument gericht op de dieetanamnese bij voedselovergevoeligheid
bij
volwassenen. Dit instrument moet de ontwikkeling van een systematische en gestandaardiseerde
benadering voor de diagnostiek van volwassenen met een verdenking van voedselallergie ondersteunen.
Tevens is het een hulpmiddel bij het bepalen van een optimale behandeling en de ontwikkeling van
zorgrichtlijnen.

Hoe dit instrument te gebruiken
Dit instrument is ontworpen als hulp bij de diagnostiek van voedselovergevoeligheid en om vast te stellen
wanneer verwijzing naar een allergoloog en/of diëtiste met aandachtsgebied voedselovergevoeligheid
nodig is. Vooral bij volwassenen is een systematische aanpak van belang. Veel volwassenen zullen
gesensibiliseerd zijn voor luchtwegallergenen, wat de anamnese en diagnostiek naar allergie kan
verstoren. Een nauwkeurige toelichting op de symptomen en betrokken voedingsmiddelen maakt het
mogelijk een weloverwogen plan voor aanvullend onderzoek op te stellen.
Dit instrument is niet beroeps-specifiek, maar kan gebruikt worden door iedereen die minder ervaren is in
het afnemen van een dieetanamnese bij voedselallergie, of als een geheugensteun voor meer ervaren
beroepsbeoefenaren. Ook kan het worden gebruikt in het onderwijs
over voedselallergie aan
zorgverleners.

Atopie

Een persoonlijke en/of familie gerelateerde
aanleg, zich meestal uitend in de jeugd of
adolescentie, voor sensibilisatie en aanmaak
van IgE antilichamen in reactie op alledaagse
blootstelling aan allergenen, meestal proteïnen

Voedselallergie (VA)

Een ongewenste immunologische reactie op
voeding, gemedieerd door specifiek IgE (IgEgemedieerd) of cel-gemedieerde mechanismen
(niet-IgE-gemedieerd), of beide.

IgE-gemedieerde VA

Gemedieerd door Immunoglobuline E en gezien
als een fenotypische expressie van atopie,
samen met (of in afwezigheid van) atopisch
eczeem, allergische rhinitis en/of astma

Niet-IgE-gemedieerde VA

Celgemedieerde allergie die zich voornamelijk
uit in maag-darmgerelateerde symptomen in
reactie op de inname van een voedselallergeen
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Afkortingen
VA

Voedselallergie

VO

Voedselovergevoeligheid

PFS

Pollen-Food Syndrome

FPIES

Food Protein-Induced Enterocolitis Syndrome

IBS

Irritable bowel syndrome

FODMAP

Fermentable, Oligo-, Di-, Mono-saccharides And Polyols
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Anamnese
en koppeling
Symptoom & atopie
geschiedenis
Relatie voeding &
symptomen
Voeding gegeten en
vermeden
Dieet en voeding

Anamnese en koppeling met voeding
Symptomen en Atopische geschiedenis
* Geeft noodzaak aan voor doorverwijzing naar een allergiespecialist en/of
beoordeling van dieet door diëtist

1

Naam:._____________________________
Leeftijd ___________man/vrouw

2

Lengte___________Gewicht_________

PRESENTERENDE symptomen(1-3) en wijze van presentatie (Kruis hokje aan en omcirkel
relevante symptomen)



Huid: blozen/erytheem, jeuk, urticaria*, angio-oedeem*, eczeem*
Patroon - Onderbroken (eenmalig, wekelijks, maandelijks, jaarlijks) OF
Voortdurend



Mond-keelholte – jeuk, zwelling (lippen, tong, keelholte), stemveranderingen
(larynxoedeem)*, keelzwelling*
Patroon - Onderbroken (eenmalig of wekelijks, maandelijks, jaarlijks) OF
Voortdurend





Maag-darm:, Buikpijn, misselijkheid, braken, diarree, bloed in ontlasting*, gastrooesofageale refluxziekte of dysfagie
Patroon - Onderbroken (eenmalig of wekelijks, maandelijks, jaarlijks) OF
Voortdurend
Bovenste en onderste luchtwegen: conjunctivitis, jeukende neus, niezen,
rinorroe met of zonder conjunctivitis, hoest, druk op de borst*, piepen ,
kortademigheid*, stridor*
Patroon - Onderbroken (eenmalig of wekelijks, maandelijks, jaarlijks) OF
Voortdurend



*Cardiovasculair – duizeligheid, hypotensie, tachycardie, hypotonie
(ineenzakken)
Patroon - Onderbroken (eenmalig, wekelijks, maandelijks, jaarlijks) OF
Voortdurend

 *Anafylaxie (4,5) – meer orgaansystemen betrokken, bijv. huidsymptomen +
ademhalings- of cardiovasculaire symptomen, of twee of meer symptomen van
verschillende orgaansystemen.



Andere - bleekheid, vermoeidheid, ondervoeding* of andere condities:
Patroon - Onderbroken (eenmalige of wekelijks, maandelijks,
jaarlijks) OF Voortdurend
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3

Op welke leeftijd traden de symptomen voor het eerst op?
__________________________
Onder welke omstandigheden traden de symptomen voor het eerst op? (tijdens of na een
maaltijd, locatie, etc)
_____________________________________________________________

4

Waar doen de reacties zich doorgaans voor?
Thuis

5

werk

restaurant*

afhaal*

andere locatie

Is er enige behandeling geweest of medicatie ingenomen bij reacties? –

Ja

Nee

Zo ja - Welke en hielp het?
_____________________________________________________________

6

Zijn er andere factoren van invloed?(6,7) :

Ja*

Nee

Zo ja – Welke: (omcirkel a.u.b. welke)
Lichamelijke inspanning
hormonaal
infectie

7

alcohol aspirine of NSAID’s
additieven

vermoeidheid/stress

Huidige of eerdere andere atopische ziekten (thans, of in verleden) :



Astma(8) *
Leeftijd eerste symptomen: ________
Thans aanwezig: Ja

Nee

Medicatie : __________

Ernst van symptomen: mild/matig/ernstig

 Allergische rhinitis(9)
Leeftijd eerste symptomen: _____________
Thans aanwezig: Ja
Seizoen - Lente/Zomer/Herfst/

Nee
OF

Het hele jaar door ______________

Welke maanden in dat seizoen? -----------------------------------------Medicatie _____________

Ernst van symptomen: mild/matig/ernstig



Voedselallergie tijdens jeugd
Leeftijd eerste symptomen: __________
Verdwenen op leeftijd: _______________



Eczeem* (afhankelijk van ernst)
Leeftijd eerste symptomen
Voedselallergie anamnese volwassenen NdJ 20-02-16
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Thans aanwezig:

Ja

Nee

Medicatie: ________

Ernst van symptomen: mild/matig/ernstig



Andere co-morbiditeiten* (afhankelijk van ernst en type)
Zijn deze goed onder controle?
_____________________________________________________________

8

Familie-anamnese voor atopie (omcirkel indien aanwezig):
Astma

9

allergische rhinitis

voedselallergie

eczeem

Zijn er symptomen na contact met latex(10) (bijv. rubberen handschoenen, condooms of
opblazen van ballonnen)
Ja*

Nee

10 Is bekend of de patiënt gesensibiliseerd is of zijn er eerdere positieve
onderzoeksresultaten voor:?

 Inhalatieallergenen (Zo ja, omcirkel welke)
Gras
Bomen
Schimmels

Onkruid

Dieren

Huisstofmijten

Kakkerlakken

Andere _________________________________________



Voedingsmiddelen (Zo ja, omcirkel a.u.b. welke)

Melk

Ei

Vis

Schelpdieren

Tarwe

Noten

Pinda's

Zaden

Andere ___________________________________________________________

11 De patiënt: (omcirkel a.u.b. welke)
Is zwanger *

Geeft borstvoeding

Is van plan zwanger te worden

12 Is de patiënt zeer bezorgd over zijn/haar conditie?:
13 Gebruikt de patiënt medicatie?

Ja*

Ja*

nvt

Nee

Nee

Zo ja, welke? ___________________________________________________________

Voor interpretatie van de symptomen: zie pagina 12
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Anamnese
en koppeling

Relatie leggen tussen voedingsmiddelen en
symptomen

Symptoom & atopie
geschiedenis
Relatie voeding &
symptomen
Voeding gegeten en
vermeden
Dieet en voeding

.

1

Zijn eerder voedingsmiddelen vermeden?
Zo ja, hielp dit?

Ja

Ja

Nee

Nee

2

Zijn symptomen gerelateerd aan bepaalde voedingsmiddelen? Ja
Nee
(Zo nee, ga naar vraag 3 hieronder; zo ja, ga naar vraag 4 op de volgende pagina)

3

Als geen uitlokkende voedingsmiddelen kunnen worden geïdentificeerd, noteer dan
de maaltijden voorafgaand aan de meest recente reactie en voorafgaande aan twee
andere reacties, inclusief de meest ernstige.
Maaltijd

Symptomen

Voedselallergie anamnese volwassenen NdJ 20-02-16
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4

Welke voedingsmiddelen geven klachten? – (denk ook aan botanisch gerelateerde(a) of kruis
reagerende(b) voedingsmiddelen)

Voedingsmiddel

Type
symptoom

Snelheid van
reactie(a)

Hoeveelheid
voedingsmiddel dat
klachten geeft(b)

Rauw of
gekookt

Symptomen
elke keer als
voedsel is
gegeten

(a) Na hoeveel minuten of uren na het eten traden symptomen op?
(b) Hoeveel voedsel lokt een reactie uit? bijv. aanraken lippen/inhaleren*
snack
enkele dagen consumptie van het voedsel

één hap*

een paar happen

hele maaltijd of

Voor interpretatie van uitlokkende voedingsmiddelen, zie pagina 13,14
Voor kruisreagerende voedingsmiddelen, zie pagina 23
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Anamnese
en koppeling
Symptoom & atopie
geschiedenis
Relatie voeding &
symptomen
Voeding gegeten en
vermeden
Dieet en voeding

Voedingsmiddelen momenteel gegeten of vermeden

Vermeden

Gegeten

Melk - koeien-, schapen- of geiten
melk, kaas, yoghurt
Ei - kip, eend, kwartel
Noten - Hazelnoot, amandel, paranoot,
walnoot, pecannoot, cashewnoot,
pistache noot, macadamia noot
Pinda's en peulvruchten - soja,
kikkererwten, groene erwten,
doperwten, bruine en witte bonen,
linzen, lupine
Zaden - sesam, zonnebloempitten,
pompoenpitten, maanzaad, mosterd,
pijnboompitten
Vers fruit, sap of smoothies
bijv. appel, kiwi, perzik, aardbei,
banaan, mango, avocado
Verse groente en groentesappen
bijv. tomaat, wortel, selderij
Kruiden en specerijen
bijv. koriander, peterselie, peper,
komijn, paprika, mosterd
Granen - Tarwe, rijst, gerst, haver,
maïs, boekweit (geen graansoort),
rogge, spelt, quinoa
Vis - (witvis of vette vis) bijv.
kabeljauw, zalm, forel
Schelpvis – bijv. Garnalen, mossels,
inktvis
Vlees, gevogelte en wild

Dranken - medicinaal / concentraat,
koolzuurhoudende dranken, alcohol
Onduidelijk of meerdere
voedingsmiddelen: Vergelijk de
dagelijkse voeding met die in bijlage C
om vast te stellen welke allergenen
mogelijk zijn betrokken.

Voor interpretatie van uitlokkende voedingsmiddelen, zie pagina 13,14
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Anamnese
en koppeling
Symptoom & atopie
geschiedenis
Relatie voeding &
symptomen
Voeding gegeten en
vermeden
Dieet en voeding

1

Dieet en voeding
*Doorverwijzing voor nutritionele beoordeling van de voeding en
benodigde allergiebehandeling

Ja*

Loopt de patiënt een nutritioneel risico?

Nee

Mensen met een nutritioneel risico kenmerken zich met één van de volgende punten:(11,12)
a) Een body mass index (BMI) [kg/lengte2] < 18,5kg/m2 of minder
b) Een onbedoeld gewichtsverlies >10% in de laatste 3-6 maanden
c) Een BMI < 20 kg/m2 en een onbedoeld gewichtsverlies > 5% in de laatste 3-6 maanden
d) Een BMI > 24 kg/m2

2
3
4

Nee

Zijn een of meerdere voedingsmiddelen weggelaten voor 6 maanden of langer?
Ja*

Nee

Is de patiënt vegetariër of veganist?

Ja*

Worden voedingssupplementen gebruikt?
5

Ja*

Worden meerdere voedingsmiddelen vermeden?

Nee
Ja

Nee

Zo ja – welke voedingssupplementen?
_____________________________________________________________

6
7

Zijn er religieuze of culturele factoren die van invloed zijn op de voedselinname?
Ja*

Nee

Heeft de patiënt een langdurige chronische conditie?
Ja*
Nee
Zo ja – waardoor wordt deze conditie veroorzaakt?
_____________________________________________________________

8

Zijn er vermoedens dat voedingsdeficiënties, voedselintolerantie of onnauwkeurigheid van de
gerapporteerde vermijding speelt?
Ja**

Nee**

Vereist 24-uurs voedingsanamnese

Voedselallergie anamnese volwassenen NdJ 20-02-16
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Interpretatie
Anamnese
Symptomen
gerapporteerde
uitlokkende voeding
Koppeling voeding &
specifieke allergenen
Kruisreactiviteit

Interpretatie van Anamnese

SYMPTOOM
TYPE, ERNST & Waarschijnlijk IgE-gemedieerde VA
SNELHEID VAN (1,2)
REAGEREN

S
Y
M
P
T
O
O
M
T
Y
P
E

Huid

Jeuk -extremiteiten en lies.
Urticaria huiduitslag gedurende 6-12
uur.
Acute urticaria/angio-oedeem na het
eten.
(Angio-oedeem enkele uren na het
eten kan voorkomen bij inspanningsgerelateerde VA(6) of allergie voor
rood vlees als gevolg van
tekenbeten.(13)

Maagdarm

Jeuk in de mond-keelholte, oedeem,
tintelingen, paresthesie en
dysesthesie.
Hevig, acuut herhaaldelijk overgeven
en/of diarree binnen 30 minuten na
eten.

Adem
haling

Rhinitis, conjunctivitis,
kortademigheid/ademnood, piepende
ademhaling, stridor,
ademhalingsproblemen

Waarschijnlijk nietIgE-gemedieerde VA

Andere
voedselintolerantie
of differentiële
diagnose

Atopisch eczeem

Niet-specifieke
jeuk.
Urticaria huiduitslag
gedurende meer
dan 48 uur.
Angio-oedeem vele
uren na het eten.

Reproduceerbaar
braken en/of diarree
bij een bepaald
levensmiddel.
Dysfagie.
Pijn boven in de buik.

Verhoogde
slijmproductie.
Piepend
ademhalen.

Cardiovasc
Tachycardie of hypotensie
ulair

SNELHEID VAN
REACTIES

ONMIDDELLIJK
Reacties treden op tot 2 uur na het
eten

Chronische
obstipatie of
diarree.
Opgeblazen gevoel.
Acute pijn in
onderste deel van
de buik.

Hypertensie
TUSSENLIGGEND
Reacties treden op
vanaf 2 uur na het
eten

VERTRAAGD
Reacties treden op
later dan 24 uur na
het eten

Anafylaxie, ademhalingsproblemen
ERNST
REPRODUCEE
RBAARHEID

Symptomen elke keer na eten van dezelfde voeding.

Voedselallergie anamnese volwassenen NdJ 20-02-16
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Interpretatie
Anamnese
Symptomen
gerapporteerde
uitlokkende voeding
Koppeling voeding &
specifieke
allergenen
Kruisreactiviteit

Gerapporteerd
voedsel
Melk

Ei

Interpretatie van gerapporteerde uitlokkende
voedingsmiddelen

Waarschijnlijk IgE-gemedieerde VO

Waarschijnlijk niet-allergische VO (of
differentiële diagnose)

Alle vormen van melk (melk, kaas, Melk en zachte kaas (lactose-intolerantie(15))
yoghurt, boter, room) (zeldzaam bij Melk en harde kaas (IBS(16,17))
volwassenen(14))
Blauwaderkaas, sterk gefermenteerde kaas
(vasoactieve aminen**(18,19))
Ei - (zeldzaam bij volwassenen)(20) Ei

Noten en
peulvruchten
NB Pas PFS
algoritme toe(21)
(pagina X)

Noten, pinda's, soja, andere
peulvruchten (lupine, linzen,
kikkererwten), zaden (sesam,
zonnebloem, pompoen, mosterd,
pijnboompitten, papaver)

Soja

Vers fruit
NB Pas PFS
algoritme toe(21)
(pagina X)

Elk vers fruit maar vooral appels,
aardbeien, pruimen, kersen,
perziken, peren, kiwi
sukade
Vers fruitsap

Gedroogde abrikozen, rozijnen
(sulfietovergevoeligheid(22,23))
zure vruchten (IBS(16))
Vers fruit – vooral appels en peren (IBS(16) –
FODMAP-rijke®* (24) voedingsmiddelen)

Verse groenten
NB Pas PFS
algoritme toe(21)
(pagina X)

Verse groente, maar vooral
wortelen, paprika, selderij (rauw,
gekookt en gekruid), verse tomaten,
zongedroogde tomaten, sla,
avocado, nieuwe aardappelen in
schil gekookt of gepofte
aardappelen.
Schillen van aardappelen (jeukende
handen)
Verse kruiden, met name koriander
en peterselie, mosterd, peper,
paprika, selderijzout, kerriepoeder

Gedroogde uien, ingevroren aardappelen
(sulfietovergevoeligheid(22,23))
Prei, uien, bloemkool, champignons,
komkommer (IBS FODMAP-rijke®*
voedingsmiddelen(16,24))
Tomatenpuree – (vaso-actieve amines**(18,19))
Gedroogde kruiden, specerijen en zwarte peper
– (salicylaten**(25-28))

Granen

Rijst, boekweit
Gerst – bijv. bier, brood, mout
Maïs – bijv. polenta, cornflakes,
tortilla

Tarwe of gluten (IBS – FODMAP-rijke®*
voedingsmiddelen(17,24))

Voedselallergie anamnese volwassenen NdJ 20-02-16
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Vis, schaal- en
schelpdieren

Gevinde vissen (kabeljauw, haring,
makreel, zeebaars, schol, etc)
Schaaldieren (garnalen, krab,
kreeft, gamba, langoustine)
Weekdieren (mossels, kokkels,
oesters)

Tonijn, makreel, zwaardvis, marlijn, andere
bruine vis of rotte vis –
Histaminevergiftiging (21)
Vergiftiging door gifstoffen van vis en
zeevruchten
Bevroren garnalen - (sulfieten(22,23))

Vlees

Rundvlees, lamsvlees,
Worstjes – (sulfiet(22,23))
varkensvlees – vertraagde aanvang Peperoni worst en andere gefermenteerde
met ernstige anafylaxie
worst – (vasoactieve amines**(18,19))
Kip

Vleesvervangers Valess (melk), tvp (ei)
Vegetarische worstjes, hamburgers
of pasteitjes (soja, andere
peulvruchten, noten)
Dranken

wijn(29,30)
Bitter bier(32-34)
Tarwebier(34)

Gebotteld citroen / limoensap, cider, witte wijn,
sommige lagers (sulfiet22,23))
rode wijn (vasoactieve amines**(18,19))

Samengestelde
maaltijden of
snacks

Maaltijden met noten, zaden, vis en
zeevruchten (UK - Indiase curry,
Thai, Maleisisch, Chinees),
hummus, pesto (kan ook in pizza of
pastaschotels zitten)

Pizza, pasta, Mexicaans, Italiaans, burgers,
gebraden kip, vis en chips,
Soep, jus en sauzen

**Bewijs is beperkt en er heersen verschillen van inzicht over relevantie
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Interpretatie
Anamnese
Symptomen
gerapporteerde
uitlokkende voeding
Koppeling voeding &
specifieke allergenen
Kruisreactiviteit

Koppeling eten van voedingsmiddelen met
specifieke allergenenOverzicht van voedingsmiddelen die de volgende allergenen
bevatten of kunnen bevatten: melk (inclusief lactose), ei,
glutenbevattende granen, soja, lupine
De vet gedrukte producten bevatten (vrijwel) altijd het allergeen in grotere
hoeveelheden en zijn dus de belangrijkste bronnen
Melk, inclusief
lactose

Ei

Glutenbevattende
granen

Lupine

Brood en
ontbijtgranen

Ontbijtproducten
brood(verbetermiddel),
beschuit,
crackers, toast,
tosti, kadetjes,
krentenbol,
kwarkbol,
suikerbrood,
croissant,
muesli en
cruesli met
chocolade

Smeersels,olie
en bak-&braadproducten

Roomboter,
margarine,
halvarine,
vloeibare
bak&braadproducten

Broodbeleg

Alle soorten
kaas,
worstsoorten,
vleeswaren,
sandwichspread, melkchocoladepasta, hazelnootpasta,
melkhagelslag

20+ of 30+ Kaas
(indien met
lysozyme)
omelet,
eisalade,
sandwichspread

Chocolade,
hazelnootpasta,
hagelslag,
kokosbrood, paté,
bewerkte
vleeswaren,
worst

Chocoladepasta,
hazelnootpasta,
hagelslag,
sandwichspread
tartex

Vleeswaren,
worstsoorten

Vlees, wild,
Bereid vlees,
gevogelte, vis, ei, gepaneerde
vleesvervangers vlees en vis,
snacks, ragout,
Valess en
andere vleesvervangers,
quiche, hartige
taart,

Bereid vlees,
gepaneerde
vlees en vis,
snacks, surimi,
quiche, hartige
taart, omelet,
soufflé,
ovengerechten

Gepaneerde
producten,
vegetarische
vleesvervanger,
visproducten
(bewerkt),
vleesproducten
(bewerkt),
bewerkte
vleeswaren,
worst,

Tofu, tempeh,
tahoe, seitan,
vleesvervangers,
worst, bewerkt
vlees

Gepaneerde
vlees- of
visproducten,
vegetarische
vleesvervangers,
worstsoorten

Ontbijtproducten,
brood(verbetermiddel),
beschuit, toast,
croissant.
Brood, broodjes
en krentenbollen met een
glimmend
laagje

Meel en bloem
van de granen
(tarwe, rogge,
gerst, spelt en
khorasan tarwe
(kamut), nietglutenvrije haver).
Brood, broodjes,
beschuit,
crackers, toast,
knëckebröd,
matze, muesli,
ontbijtgranen,
roggebrood,
havermout, pap,
bakpoeder

Soja*
Brood(verbetermiddel),
graanproducten,

Alle
broodsoorten,
broodmixen,
bladerdeeg,
muesli,
pannenkoekenmeel

Margarine,
halvarine
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ovengerechten

gehaktballen,
hamburgers,
paté, seitan

Aardappelen,
rijst, pasta

Aardappelpuree, risotto
pasta met
room of kaas,
roomsaus

Aardappelpuree, pasta,
macaroni,
spaghetti,
noodles, mie

Pasta (macaroni,
lasagne,
vermicelli etc).
Deegwaren,
bami, bulgur,
couscous,
grutten

Groente,
peulvruchten

Groenten à la
crème, salades,
tzatziki

Soepen en
sauzen,
toevoegingen

Bak- en braadproducten,
soepen, sauzen,
pesto, sladressing,
mayonaise,
fritessaus,
knoflooksaus,
roux, paneermeel, bouillon,
kruiden,
seasonings

Bouillon,
vermicelli,
paneermeel,
sladressing,
mayonaise,
fritessaus,
knoflooksaus

Poeders, droge
producten,
bouillon
(blokjes), soep
sauzen
(gebonden),
croutons, jus
(poeder),
ketchup,
mayonaise,
fritessaus,
piccalilly,
kruidenmixen
seasonings,
paneermeel,
sojasaus
(Japans), shoyu,
tamari

Sojaroom,
bouillon
(blokjes)
ketjap, miso,
sojasaus,
tamari,
shoyu, natto,
okara,
chiang,
hoisin,
kinako,
toa-tjo
(sojapasta)
kruidenmixen,
boemboes,
mayonaise,
fritessaus,
sate saus,
teriyakisaus,
saladedressings

Poeders, droge
producten,
bouillon(blokjes),
soep, sauzen
(gebonden),
croutons,kruiden
of
specerijenmixen,
dressings

Uit eten, kant-enklaarmaaltijden,
afhaalmaaltijden,
buitenlandse
maaltijden

Pannenkoeken,
poffertjes,
pizza, curry,
kaasfondue,
kaassoufflé,
babyvoeding

Pannenkoeken,
poffertjes,
kaasfondue,
kroketten,
loempia

Kant-en-klare
maaltijden, bami,
pannenkoeken,
poffertjes, pizza

Oosterse
gerechten,
sushi,
sashimi,
pizza

Pannenkoeken,
poffertjes, pizza

Nagerechten

yoghurt, vla,
kwark,
pudding, ijs,
mousse,
custard,
crèmes

ijs, mousse,
bavarois,
merengue,
crèmes

Vla, pap, ijs,
wafeltjes,
ijshoorntjes,
griesmeel

Desserts,
yoghurt, ijs,
toetjes op
basis van
soja.

IJsgerecht met
koek of wafel

Dranken

Melk,
yoghurtdrank,
smoothies,
weidranken
(taksi, djoez,
rivella)
ananassap,
cappucchino,
café of latte

Advocaat,
cremovo,
eggnog
(punch),
wijn

Granenkoffie,
bier, wijn,
sportdranken
(isotone dranken)

Sojamelk,
koffiemelkpoeder,
zuigelingenvoeding op
sojabasis

Aardappelpuree,
aardappelproducten

Pasta

Edamame
(groene sojaboontjes)
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macchiato,
koffie verkeerd,
koffiemelk,
poeder, likeur,
eggnog(punch)
sportdranken,
zuigelingenvoeding
Zoete
tussendoortjes

Biscuits,
koekjes,
muffins, cake,
taart, banket,
chocolade,
bonbons,
candybars,
toffee, fudge,
snoep,bakmix,
kauwgom

Biscuits, koek,
muffins, cake,
donut, taart,
deeg, bakmix,
chocolade,
bonbons,
candybars,
marsepein,
marshmallow,
buys zoen,
spekkies,
mergpijpjes,
schuimpjes,
turks fruit,
wafels

Koek, cake,
gebak, snoep,
chocolade, drop,
winegums,
ontbijtkoek,
energierepen,
granenrepen,
zelfbereide koek
of gebak van
bakmix

Koek, gebak,
chocolade,
bonbons,
candybars,
deeg,
bakmixen,
energierepen,
granenrepen,
spijs

Koek, wafels,
gebak, cake, mix
voor taart of
cake,
taartbodems,
chocolade

Hartige
tussendoortjes

Kaasstengels,
zoutjes, chips

Bladerdeeghapjes, zoutjes,
kroepoek,

Chips, zoutjes,
borrelnootjes,
snacks
(bitterballen etc)

Chips, zoutjes,
kroepoek,
japanse
zoutjes

Snacks, chips,
zoutjes

Overigen

Tagatose (=
zoetstof), transglutaminase,
lactitol

Babyvoeding en
kindervoeding
Hosties

*Soja-lecithine en soja-olie bevatten geen eiwit en zijn niet relevant
Referentie:
www.allergenenconsultancy.nl:Specificatiebladen melk, ei, gluten, soja, lupine
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Interpretatie
Anamnese
Symptomen
gerapporteerde
uitlokkende voeding
Koppeling voeding &
specifieke allergenen
Kruisreactiviteit

Koppeling eten van voedingsmiddelen met
specifieke allergenen Overzicht van voedingsmiddelen die de volgende allergenen
bevatten of kunnen bevatten: pinda, noten, schaal- en
weekdieren en vis
Schaal- en
weekdieren

Pinda

Noten

Brood en
ontbijtgranen

Ontbijtgranen, muesli,
cruesli

Luxe brood,
notenbrood,
mueslibollen,
krentenbollen,
krentenslof,
mueslislof,
crackers, muesli,
cruesli

Smeersels, olie,
bak-&braadproducten

Pinda olie (arachide
of
aracide),margarine,
bak en
braadproducten,
plantaardig vet, olie
(frituurvet bevat
vaak pindaolie)

Notenolie

Broodbeleg

Pindakaas

Chocolade- of
hazelnootpasta

Salade als
broodbeleg, bv
garnalensalade,
kreeftsalade

Rolmops, tonijnrillette,
makreelrillette, vissalade
zoals zalmsalade en
tonijnsalade

Vlees, wild,
gevogelte, vis,
ei,
vleesvervangers

Vegetarische
vleesvervangers

Vegetarische
vleesvervangers

Schaaldieren: fruits
de mer, gamba,
garnaal, krab,
kreeft, langoest,
langoustine,
scampi, surimi
(krabstick),
zeevruchten

Aal, ansjovis, bliek,
bokking, bot, brado,
dorade, (zalm)forel, haai,
haring, heilbot, hom,
kabeljauw, karper, kaviaar,
kipper, koolvis, kuit, leng,
makreel, pangasius,
paling, poon, rog, sardien,
schar, schelvis, schol,
stokvis, surimi (vaak
witvis), tarbot, tilapia,
tong, tonijn, wijting, zalm,
zeebaars, zeewolf

Magarine, bak- en
braadproducten

Weekdieren:
Alikruiken,
escargots, inktvis,
kokkels,
krabnijpers,
kreukels, mosselen,
octopus, oesters,
pijlinktvis
(calamari), slakken,
St Jacobsschelpen,
surimi (krabstick),
wulken, yabby
(rivierkreeft), zeekat
(sepia), zeeoren
(abalone),
zeevruchten
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Aardappelen,
rijst, pasta

Rijstmix

Groente,
peulvruchten

Salades, zoals
waldorf salade,
muhammara
(oosterse
dipsaus)

Soepen en
sauzen,
toevoegingen

Aroma’s, soep,
bouillon,
kruidenpreparaten,
dressings,
kruidenmixen,
gado gado, sauzen,
marinade, sambal,
pinda- of sate(saus),
Seroendeng

Curry’s, sambal,
dressings,
Worchester(shire)
saus, pesto,
sauzen

Bouillabaisse
(soep), dashi
(vispoeder),nampla
(gefermenteerde
saus met garnalen),
pedis oedang en
trassi (beide
garnalenpasta),
sambal,seasonings,
visbouillon,
visbouillontabletten,
vissoep

Bouillabaisse (vissoep),
dashi (vispoeder), ketjap
ikan, marinade, petis
(vispasta), sambal,
seasonings,
worcester(shire) saus
(vaak ansjovis)

Uit eten, kantenklaarmaaltijden,
afhaalmaaltijden,
buitenlandse
maaltijden

Kant-en-klaar
maaltijden, zoals chili
con carne,
chinese,
vietnamese,
indische, japanse
gerechten,
curry’s, salades
(kip,kerrie, sellerie
etc),
saté kroket,
berenhap

Kant-en-klaar
maaltijden,
Oosterse
gerechten

Hartige taart,
mediterrane,
oosterse en
scandinavische
gerechten, paella,
pizza, pulpo
(gemarineerde
octopus), salades,
sushi, tapas,
zeebanket

Kibbeling, mediterrane,
oosterse en
scandinavische gerechten,
pizza, sushi, visburger,
zeebanket, visfriet

Nagerechten

Desserts, toetjes, ijs

(soja)desserts of
(soja) yoghurt
met noten, ijs,
zoals hazelnootof pistache ijs

Dranken

Zoete
tussendoortjes

Pudding (visgelatine)

Koffie surrogaat
of een smaakvariant, Orgeade
(amandeldrank),
amandeldrink,
hazelnootdrink
Chocolade, bonbons,
koek, m&m’s,
snickers,
chocopinda’s,
nougat, (appel)taart
pindaschaafsel (=
mandelonas of nunuts: op noten
lijkend schaafsel),
bitterkoekjes

Koek en gebak,
bitterkoekjes,
nougat,
marsepein,
candybars,
ontbijtkoek,
chocolade,
praline
bonbons,
granenrepen,
energierepen,
spijs, chocolade
met melk en
noten
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Hartige
tussendoortjes

Pinda (aardnoot,
apennoot, grondnoot, katjang)
Borrelnootjes,
zoutjes (o.a. japanse
mix)

Overigen

pindameel

Noten(mix),
studentenhaver,
zoutjes (o.a.
japanse mix),
chips,
zuidvruchten mix

Toastjes besmeerd
met b.v. een
garnalensalade.
kroepoek

Kamaboke (japans
viskoekje), kroepoek,
toastje met vis, quenelles
(vismousse-balletjes),
rolmops, teri (gezouten,
gedroogde visjes)

Gerechte in aspic
Voedingssupplement, bv
visoliecapsule, levertraan,
squalene of squalamine
(haaileverolie), visolie als
drager voor een vitamine
E 626 – E635
Vitamine A en D

Referentie:
www.allergenenconsultancy.nl:Specificatiebladen pinda, noten, schaaldieren, weekdieren en vis
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Interpretatie
anamnese
Symptomen
gerapporteerde
uitlokkende voeding
Koppeling voeding &
specifieke allergenen
Kruisreactiviteit

Koppeling eten van voedingsmiddelen met
specifieke allergenen Voedingsmiddelen die waarschijnlijk bevatten: selderij, mosterd,
sulfiet en sesam

Selderij

Mosterd

Brood en
ontbijtgranen

Smeersels,olie en Kruidenboter,
(room)kaas met
bak-&braadkruiden
producten

Sulfiet**

Sesam

Krentenbrood,
krentenbollen,
broodsoorten en
ontbijtgranen indien
met (gedroogd) fruit,
graanproducten

Indien met sesam:
brood, broodjes,
crackers,
knäckebröd,
rijstwafels

Tadka
(gearomatiseerde
boter, India)

Margarine
sesamolie

Broodbeleg

Selleriesalade,
gekruide
vleeswaren

Mosterdkaas
Worst , gekruide
vleeswaren

Jam, paté, rode kaas

Tahin ( sesampasta)
Hummus

Vlees, wild,
gevogelte, vis, ei,
vleesvervangers

Gekruide of
gemarineerde
gerechten

Worst , gekruid
vlees

Bewerkt vlees,
schaaldieren,
garnalen, mosselen,
gedroogd en/of
gezouten vis,
vegetarische
vleesvervangers o.b.v
soja

Falafel

Aardappelproducten,
zoals instant aardappelpuree

Aardappelen,
rijst, pasta

Groente,
peulvruchten

Soepgroenten,,
tafelzuren (augurk,
zilverui)

Groenten op zuur
(augurken,
zilveruitjes)

Gedroogde
groenten, gedroogde
of gekonfijte
vruchten, groenten
in azijn, pekel of olie,
paddenstoelen,
champignons,
augurken in zuur,
zuurkool

Soepen en
sauzen,
toevoegingen

Bouillon,
erwtensoep,
kruidenbuiltje,
marinades,
seasonings,
selderijzout

Azijn, mosterd
vinaigrette,
chutney,fritessaus, slasaus,
mayonnaise,
ketchup, currysaus, marinade,
piccalilli,sauzen,
specerijenmix ,
seasoning

Bouillonblokjes,poeders, kruidenmixen, azijn, gelatine,
glucosestroop,
suikerstroop,
mosterd, uien- en
knoflookpasta,
maizena, zetmeel
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Uit eten, kant-enklaarmaaltijden,
afhaalmaaltijden,
buitenlandse
maaltijden

Kant-en-klare
maaltijden,
salades,
stoofschotels

Nagerechten

Sommige desserts

Dranken

Kant-en-klare
maaltijden, - salades

Oosterse
gerechten.
baklava.
sushi,
vegetarische
gerechten

Vruchtensappen,
frisdrank, bier,
brandy, likeuren,
rum, whisky, wijn

Zoete
tussendoortjes

Kauwgom

Oliebollen, koek,
biscuit, gebak met
gekonfijte vruchten

Energierepen,
sesamkoekjes

Hartige
tussendoortjes

hartige gekruide
snacks, zoals
saucijzenbroodje

Worstjes, kroketten

Bladerdeeghapjes,
japanse zoutjes en
hapjes, zoute
stengels, pretzels

Overigen

Sigda
(gefermenteerd
soedanees
gerecht),
helva, halva (zoet
oosters gerecht),
specerijenmixen
(Shichimi, Zatar,
Tograshi, Dukka)

**Sulfiet wordt ook wel aangeduid met een van de volgende E-nummers: E150b,
E150d, E 163, E220 t/m E228
Referentie:
www.allergenenconsultancy.nl/Specificatiebladen selderij, mosterd, sulfiet en sesam
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Interpretatie
Anamnese
Symptomen
gerapporteerde
uitlokkende voeding
Koppeling voeding &
specifieke allergenen
Kruisreactiviteit

Kruisreacties tussen voedingsmiddelen en
inhalatieallergenen(21,36-47)

Primaire
overgevoeligheid of
allergie voor:

Potentiële co-sensibilisatie of kruisreactie op:

Pollen
Ruwe berk

appel, peer, kers, perzik, nectarine, abrikoos, pruim, damastpruim, Reine Claude,
aardbeien, kiwi's, hazelnoten, walnoten, amandelen, paranoten, selderij, wortel,
aardappel, soja, vijg, taugé, peultjes, sugarsnaps

Plataan

hazelnoot, perzik, appel, meloen, kiwi, pinda's, maïs, kikkererwten, sla,
sperziebonen

Gras

meloen, watermeloen, sinaasappel, tomaat, aubergine, paprika, chilipeper of
cayennepeper, aardappel, pinda, snijbiet

Bijvoet

selderij, knolselderij, wortel, pastinaak, dille, peterselie, koriander, komijn, venkel,
anijs, karwij, engelwortel, kervel, zonnebloempitten, honing

Ambrosia

watermeloen en andere meloenen, banaan, courgette, komkommer, marrow,
kalebas, pompoen

Latex

Avocado, peer, kastanje, perzik, banaan, passievrucht, kiwi, papaja, mango, tomaat,
paprika, aardappel, bleekselderij

Voedingsmiddelen
Pinda

Walnoot, pistachenoten, cashewnoten, hazelnoten, amandelen, paranoten,
sesamzaad, andere peulvruchten (zie hieronder *)

Pistache- of
cashewnoten

Pistache- of cashewnoten, pinda, hazelnoot

Walnoot of pecannoten

Walnoot of pecannoten, hazelnoten, cashewnoten, pinda, sesam

Hazelnoot

Cashewnoten, paranoten, pistachenoten, amandelen, pinda's, walnoot

Sesam

Zonnebloempitten, pinda's, walnoten, hazelnoten, paranoten, amandelen

Perziken

Appels, hazelnoten, pinda's, walnoten, sinaasappel, kool, sla, mosterd, maïs, gerst

*Peulvruchten

Pinda's, Soja, Duivenerwt, Vleugelboon, Pronkboon, Sperzieboon, Witte boon,
bruine boon, kapucijner, Kikkererwt, Mungboon, doperwt, groene erwt, Linzen,
Tamarinde, Guargom, Fenegriek, Zoethout, Arabische gom
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Tests en
Diagnostiek

Tests en diagnostiek
Testalgoritme(1-3)

Test algoritme
Voorlopige diagnose
en behandelplan

GESCHIEDENIS
(anamneses vragen &
koppeling)
Waarschijnlijk IgEgemedieerde VA

Waarschijnlijk niet-IgEgemedieerde VA of
intolerantie

Huidprik en/of specifieke
IgE-tests

Positief

Komt
overeen met
anamnese
geschiedeni
s

Onbekend

Eliminatiedieet van verdacht
voedsel (indien bekend) of
bekende voedselgroepen indien
uitvoerbaar

Negatief

Komt niet
overeen met
anamnese

Verbetering van
symptomen

Geen verbetering
van symptomen

Testrestultaat bevestigt allergie,
vooral bij kruisreactiviteit met pollen

Allergie vast
gesteld of
overduidelijk
anafylaxie

Verdere
diagnostische
tests nodig

Voedselallergie
Behandelplan

Voedselprovocatie

Positief

Negatief

Overweeg
differentiële
diagnose
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Tests en
Diagnostiek

Pollen-Food Syndroom (Oraal Allergie
Syndroom) Algoritme (PVS) (21)

Test algoritme
Voorlopige
diagnose en
behandelplan

Hooikoorts

Reactie op
voedingsmiddelen

Ja

Reageert op fruit, groenten,
noten of kruiden

Ja

Nee of
onbekend

Ja

Reactie op rauw voedsel, schillen
van voedsel, gekookt voedsel of
onbekend

Rauw of
tijdens schillen

Alleen
gekookt

Zowel rauwe als gekookte
voedingsmiddelen of onduidelijk

Ja

Symptomen treden op bij bijten,
kauwen, slikken of minder dan 5
minuten na het eten

Binnen 15 minuten
na het eten

Nee

Onbekend of ≥15
minuten na het eten

Gebruikelijke symptomen mild tot matig tintelen, jeuk, pijn
of angio-oedeem van de orofarynx of keel

PVS
positief

Ja

Nee

PVS
negatief

Copyright: Royal Brompton & Harefield NHS Foundation Trust
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Tests en
Diagnostiek
Test algoritme

Allergie-, voedings- en dieetplan

Voorlopige
diagnose en
behandelplan

Voorlopige DIAGNOSE

IgE-gemedieerde VA

Niet-IgE-gemedieerde VA

Andere:…………….

(omcirkel)

uitlokkende
VOEDINGSMIDDELEN

ANDERE
VOEDINGSMIDDELEN
DIE MOGELIJK
KRUISREAGEREN OF
VERWANT ZIJN

AANVULLENDE TESTS

BEHANDELPLAN

DIEETADVIES
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