
dr. L.E. Bakker-Jonges en dr. ir. P. van der Pol, laboratorium-

specialisten medische immunologie, Reinier de Graaf, Delft

Mechanisme allergie

Een IgE-gemedieerde overgevoeligheidsreactie (allergie)  

ontwikkelt zich in twee fasen: de sensibilisatiefase en de  

fase waarin klinische verschijnselen optreden.
1
 Tijdens de 

sensibilisatiefase vindt voor de eerste keer contact plaats met 

het eiwit dat de reactie opwekt, het allergeen, gevolgd door 

de productie van allergeenspecifiek IgE (sIgE). De patiënt 

is dan nog klachtenvrij. Dit sIgE kan binden aan mestcellen 

en basofiele granulocyten. Bij hernieuwde blootstelling aan 

het allergeen, soms weken tot jaren na de sensibilisatiefase, 

worden twee naburige sIgE-antistoffen gecrosslinkt en treedt 

activatie en degranulatie van de mestcel op. Bij deze mestcel- 

degranulatie komen mediatoren zoals histamine vrij en 

ondervindt de patiënt wel klachten. Dit is de klinische fase 

met allergische klachten. 

In beide fasen is sIgE aantoonbaar, maar de kliniek is dus 

verschillend. De mate van sensibilisatie – de hoogte van de 

sIgE-concentratie – voorspelt wel de kans op de aanwezigheid 

en het ooit optreden van klinische verschijnselen, maar correleert 

zeker niet altijd met de ernst van de klinische manifestatie.
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In dezelfde patiënt kunnen verschillende specifieke IgE-

antistoffen aanwezig zijn tegen meerdere allergeenbronnen 

die geen verwantschap met elkaar hebben, zoals sIgE tegen kat, 

huisstofmijt en grassen. Er is dan sprake van co-sensitiviteit. 

Dit in tegenstelling tot kruisreactiviteit, waarbij er sIgE-antistoffen 

gevormd zijn tegen één allergeenbron, die echter ook (kruis)

reageren met andere allergeenbronnen, al dan niet met een 

klinische reactie tot gevolg.
2

Homologie van allergenen

Bij kruisreactiviteit herkennen sIgE-antistoffen een allergeen 

dat een overeenkomst (homologie) vertoont met andere 

allergenen. Er is dan een gedeelde structuur van een lineaire 

of conformationele epitoop (gelijksoortige structuur) in het 

eiwit. Deze structuren zijn vaak eiwitten met eenzelfde functie 

(bijvoorbeeld enzymen of opslageiwitten). Na vorming van 

sIgE-antistoffen tegen een allergeen kan dan een kruisreactie 

optreden met een ander allergeen, al dan niet met een klinische 

reactie tot gevolg. 

De indeling van plantaardige allergeenbronnen was eerst 

gebaseerd op de taxonomie van de verschillende bomen, 

grassen en kruiden. Door de recombinante DNA-technologie 

zijn de eiwit- en cDNA-sequenties van het merendeel van de 
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Casus 1

Een 19-jarige man die sinds vier jaar bekend is met een inhalatieallergie tegen boompollen bezoekt tijdens het pollenseizoen 

de huisarts in verband met klachten van jeuk en gevoel van zwelling in de mond na een feestje. Hij heeft appeltaart met slag-

room gegeten, wat zoutjes en een notenmix. Hij heeft nooit eerder last gehad bij het eten van appeltaart of noten. 

Bij navraag blijkt hij rauwe appel niet lekker te vinden, want dat voelt bij eten raar op zijn tong. Hij eet pindakaas en hazelnootpasta.

Omdat de klachten optreden tijdens het pollenseizoen, appeltaart wel gegeten kan worden, maar verse appel niet, en de klachten 

relatief mild waren en beperkt tot de mond, denkt de huisarts aan een oraal allergiesyndroom (pollen-voedselallergiesyndroom). 

sIgE tegen allergeenextract Uitslag 

boompollen 12,6 kU/L

appel 5,3 kU/L

peer 3,3 kU/L

hazelnoot 11,8 kU/L

pinda < 0,35 kU/mL

De sIgE-resultaten tegen boompollen, appel en diverse noten ondersteunen deze diagnose. Ter illustratie zijn de recombinante 

allergeencomponenten van hazelnoot en pinda getest. Deze tonen reactiviteit van de PR-10-P, maar niet van de specifieke opslag-

eiwitten. Er is dus inderdaad sprake van een oraal allergiesyndroom op basis van kruisreactiviteit tussen boompollen en appel en 

hazelnoot. Omdat deze PR-10-P niet hittestabiel zijn, kan het voedsel na verwarmen meestal zonder klachten worden gegeten.

sIgE tegen recombinante allergeencomponenten Soort eiwit Uitslag 

hazelnoot Cor a 1 PR-10-P 12,6 kU/L

hazelnoot Cor a 8 lipide-transfereiwit < 0,35 kU/L

hazelnoot Cor a 9 opslageiwit < 0,35 kU/L

hazelnoot Cor a 14 opslageiwit < 0,35 kU/L

pinda Ara h 2 opslageiwit < 0,35 kU/L

pinda Ara h 8 PR-10-P 13,8 kU/L

klinisch relevante allergenen tegenwoordig geïdentificeerd. 

Daardoor is de indeling veranderd van het concept van 

de taxonomie van families naar homologe groepen eiwit-

ten. Allergeenbronnen kunnen op basis van twee criteria in 

dezelfde homologe groep vallen. Het eerste criterium om tot 

dezelfde homologe groep te behoren is dat allergeenbronnen 

vergelijkbare fysio-chemische en biologische eigenschap-

pen moeten hebben, doordat ze bijvoorbeeld van eenzelfde 

soort weefsel komen en daarom eenzelfde samenstelling 

in eiwitten, koolhydraten, vetten, enzymen en water heb-

ben (bijvoorbeeld pollen of zaden). Het tweede criterium is 

kruisreactiviteit van enkele allergenen of allergeenextracten 

die meestal veroorzaakt wordt doordat de allergenen oftewel 

eiwitten tot een identieke eiwitfamilie behoren met een hoge 

overeenkomst in eiwit- of cDNA-sequentie.3,4
 

De klinisch relevante allergenen van de boompollen zijn 

op basis van homologie ingedeeld in drie groepen, waar-

voor er in iedere groep een representatieve allergeenbron 

is geïdentificeerd, te weten de berk-, de Oleaceae- en de 

Cupressa-groep. Binnen de berk-groep is het voldoende 

om bij verdenking op een allergie voor een van deze boom-

soorten te testen voor berk. Binnen de Oleaceae-groep is het 

representatieve allergeen olijf of es, en binnen de Cupressae-

groep is het de ceder of cipres. Nog niet alle boomsoorten 

zijn ondergebracht binnen de groepen, omdat er nog weten-

schappelijke informatie over de allergeenextracten ontbreekt 

of omdat de allergenen nog niet geïdentificeerd zijn. Bij 

de graspollen zijn er twaalf groepen gevormd, waarvan er 

ongeveer vier een duidelijke klinische relevantie hebben als 

homologe groep, omdat het merendeel van de mensen met 

een graspollenallergie sIgE tegen deze allergenen heeft. De 

kruidpollen lijken het beste als één homologe groep te kun-

nen worden beschouwd.4

De verschillende eiwitten binnen een allergeenextract kun-

nen worden ingedeeld in ‘major’- en ‘minor’-allergenen. De 

major-allergenen vormen de groep die geassocieerd is met 

klinische reactie, terwijl de kruisreagerende minor-allergenen 

duidelijk minder geassocieerd zijn met klinische verschijnse-

len.
5
 Hoewel een combinatie van een graspollen- en boom-

pollenallergie vaak voorkomt, is deze in de meeste gevallen 

niet gebaseerd op een kruisreactie van sIgE gericht tegen 

major-allergenen. Verschillende minor-allergenen kunnen 

wel in beide allergeenbronnen aanwezig zijn, zoals PR-10-

eiwitten en suikerstructuren.
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Serologische en klinische kruisreactiviteit

IgE kan dus binden aan eiwitten binnen een gelijksoortige 

allergeenbron (bijvoorbeeld binnen grassen of binnen 

bomen) of binden aan stabiele moleculen die tot dezelfde 

eiwitfamilie behoren maar tot expressie komen in verschil-

lende allergeenbronnen. Kruisreactiviteit treedt op als er  

> 70% homologie in de eiwitstructuren is.
6
 Er kan onder-

scheid worden gemaakt tussen serologische en klinische 

kruisreactiviteit.
7

Suikerstructuren (cross-reactive carbohydrate determinants; 

CCD’s) aanwezig in planten (grassen, bomen en groenten) 

kunnen reageren in een sIgE-test. sIgE tegen CCD’s geeft 

echter vrijwel nooit een klinische reactie en wordt daarom 

alleen als een serologische kruisreactiviteit beschouwd. 

Reacties tegen suikerstructuren worden zichtbaar als een 

typisch patroon van veel positieve sIgE-laboratoriumuitsla-

gen. Bijvoorbeeld bij het testen van sIgE tegen pollen geven 

ook andere plantaardige producten zoals tarwe, pinda en 

soja een positieve uitslag.

Daarnaast zijn er diverse eiwitten die in verschillende aller-

geenbronnen eenzelfde functie vervullen zoals profilines, 

non-specfic lipid transport proteins (nsLTP) en pathogenesis-

related-10-proteins (PR-10-P). IgE-antistoffen tegen deze 

geconserveerde eiwitten kunnen dus met meerdere aller-

geenbronnen reageren. Omdat dit meestal wel een klinische 

reactie tot gevolg heeft, wordt er gesproken van klinische 

kruisreactiviteit. Het risico op een klinische reactie is afhan-

kelijk van de soort, de hoeveelheid en de stabiliteit van het 

eiwit (figuur 1).

De meeste laboratoriumtests tonen sIgE aan tegen extracten 

van de allergeenbron. Deze extracten zijn een mix van alle 

eiwitten die aanwezig zijn in de allergeenbron, zodat er geen 

onderscheid gemaakt kan worden tussen IgE-antistoffen 

tegen niet-relevante eiwitten zoals CCD’s, kruisreagerende 

eiwitten zoals profilines en PR-10-P of de opslageiwitten die 

echt specifiek zijn voor het allergeen. In de meeste gevallen 

geeft de combinatie van kliniek en laboratorium en eventuele 

huidpriktests een definitieve diagnose. Tests tegen allergeen-

componenten, waarbij de afzonderlijke (recombinante) 

eiwitten van de allergeenbron getest worden, kunnen extra 

informatie geven in lastig te definiëren klinisch relevante 

allergiebronnen, bijvoorbeeld het onderscheid maken tussen 

een echte hazelnootallergie en sensibilisatie voor boompollen 

(figuur 2, casus 1 en casus 3).

Pollen-voedselallergiesyndroom of oraal allergiesyndroom

Het oraal allergiesyndroom (OAS) is een vaak voorkomend 

fenomeen bij vooral oudere kinderen en (jong)volwassenen 

en is gebaseerd op kruisreactiviteit van allergene structuren 

die gedeeld worden door inhalatieallergenen en voedselal-

lergenen.
8
 Bij een OAS ondervinden patiënten die gesensibi-

liseerd zijn voor inhalatieallergenen (meestal berkenpollen) 

veelal milde tot matige klinische reacties bij het eten van 

bepaald vers fruit, noten en groenten. 

Het OAS wordt dus veroorzaakt door inhalatieallergenen 

(bijvoorbeeld berkenpollen) die op een eerder moment sen-

sibilisatie hebben gegeven via de luchtwegen.
8-10

 Bij inname 

van een voedselallergeen dat homoloog is aan het inhala-

tieallergeen, kunnen vervolgens orale en gastro-intestinale 

allergische klachten ontstaan (zie casus 1 en 2). Deze homo-

loge voedselallergenen worden klasse II-voedselallergenen 

genoemd en moeten worden onderscheiden van klasse I- 

voedselallergenen. Bij klasse I-voedselallergenen treedt geen 

sensibilisatie op via de luchtwegen, maar vindt sensibilisatie 

plaats via de gastro-intestinale route of via de huid.
11-13

 

De meest voorkomende reactie bij een OAS is jeuk (pruritus) 

of een branderig gevoel in de mond, lippen of oren.
8
 Andere 

symptomen zijn zwelling van lippen, wang of tong tot keel-

pijn, moeite met slikken en misselijkheid.
10,14,15

 Inspanning 

en de hoeveelheid ingenomen voedsel hebben beide invloed 

op de heftigheid van de klachten. Tijdens een acute fase kan 

er zelfs sprake zijn van angio-oedeem van de tong, huig, lip-

pen, het gezicht en rond de ogen en zeer zelden kan er spra-

ke zijn van systemische en ernstigere symptomen (zie casus 

2) zoals urticaria, dyspneu en anafylaxie.
16-18

 Vanwege het 

brede scala aan symptomen die niet alleen oraal beperkt hoe-

ven te blijven, werd in 1995 de meeromvattende term PFAS 

(in Nederlands het pollen-voedselallergiesyndroom) geïn-

troduceerd.
8
 In veel richtlijnen wordt in het kader van een 

PFAS nog vaak de oudere term OAS gebruikt. Afhankelijk van 

de geografische locatie is de prevalentie van OAS 2-70%.
8
 

labiele eiwitten
lage concentratie

milde symptomen

CCD profilines PR-10-P nsLTP opslageiwitten

ernstige symptomen

stabiele eiwitten
hoge concentratie

Figuur 1   Relatie van typen 

eiwitten en kans op allergische 

symptomen. De relatie van de 

stabiliteit van de verschillende 

eiwitten en hun concentratie in 

combinatie met de ernst van 

de allergische symptomen is 

weergegeven. Hoe stabieler het 

eiwit, hoe groter de kans op ern-

stige symptomen wanneer hier 

sIgE tegen wordt gemaakt. Ook 

een hogere concentratie van de 

allergenen heeft een relatie met 

ernstiger symptomen.
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Kruisreactiviteit voor fruit of groente komt met name voor 

bij oudere kinderen en volwassenen die gesensibiliseerd zijn 

voor berkenpollen, maar ook bij jonge kinderen (vanaf 3 jaar) 

kan een OAS al worden gezien. Eten dat gekookt of verwerkt 

is, geeft vaak minder tot geen klachten. De kruisreagerende 

allergenen in het voedsel (klasse II-voedselallergenen) zijn 

namelijk hittelabiel. Daarnaast worden deze allergenen snel 

afgebroken in maagzuur, waardoor de klachten zich meestal 

tot de orale route beperken. Dit in tegenstelling tot klasse I- 

voedselallergenen die hittestabiel zijn (zie casus 3), niet in 

het maagzuur worden afgebroken en ernstigere en systemi-

sche klachten kunnen geven. 

Therapie

De NHG-Standaard Voedselovergevoeligheid gaat bij 

een OAS uit van een cluster van karakteristieke (IgE-

gemedieerde) mond-keelsymptomen die ontstaan binnen 

minuten na inname van fruit of groente.19
 Uitbreiding naar 

huid-, luchtweg- of systemische symptomen is zeldzaam. 

Bij louter mond-keelsymptomen hoeft het voedingsmiddel 

niet vermeden te worden. Bij klasse II-voedselallergenen 

waarbij sensibilisatie plaatsvindt door het kruisreagerende 

inhalatieallergeen, heeft vermijding van het voedselallergeen 

weinig effect, waarschijnlijk doordat continue blootstelling 

aan het kruisreagerende inhalatieallergeen in de lucht gedu-

rende het pollenseizoen blijft plaatsvinden. De richtlijn van 

de European Academy of Allergy and Clinical Immunology 

(EAACI) voor voedselallergie stelt daarom dat voor patiënten 

met een pollen-voedselallergiesyndroom, allergeen-immuno-

therapie (AIT) alleen aanbevolen is voor de behandeling van 

de respiratoire symptomen, dus gericht op het inhalatiealler-

geen en niet op de kruisreagerende voedselallergenen.20
 Bij 

AIT vindt er herhaalde allergeenblootstelling plaats op vaste 

intervallen gedurende minimaal drie jaar om de immuunres-

pons zodoende te moduleren en symptomen en afhankelijk-

heid van medicatie te verminderen.
21

 

Er zijn meerdere benamingen voor AIT, waaronder allergeen-

specifieke immunotherapie, desensibilisatie, hyposensibi-

lisatie en allergeenvaccinatie. Er zijn twee vormen van AIT, 

namelijk subcutane immunotherapie (SCIT), waarbij het 

allergeen onder de huid wordt ingespoten, en sublinguale 

immunotherapie (SLIT), waarbij het allergeen onder de tong 

wordt gelegd (smelttabletten). AIT is effectief gebleken bij 

allergische rinitis/rinoconjunctivitis door pollen, huisstofmijt 

of dierlijke huidschilfers. AIT kan worden overwogen als er 

(1) middelmatig tot ernstige symptomen van allergisch rinitis 

met of zonder conjunctivitis bestaan na blootstelling aan een 

klinisch relevant allergeen, waarvan (2) IgE-sensibilisatie is 

bevestigd en (3) symptomen niet toereikend behandeld kun-

nen worden door antihistaminica en/of topische corticoste-

roïden en vermijding van het allergeen.21
 

Het mixen van verschillende graspollen of mixen van 

verschillende boompollen wordt vaak toegepast.
22

 Het 

toepassen van mengsels heeft echter het nadeel van ver-

Casus 2

Een 13-jarig meisje drinkt bij haar ontbijt voor het eerst een glas sojamelk van het merk Alpro (onbewerkte soja). Ze ervaart 

daarbij gelijk een prikkel op haar tong en krijgt vervolgens buikpijnklachten. Enkele minuten later ontwikkelt zij een angio-oedeem 

in haar gezicht en ervaart het benauwde gevoel dat haar keel dicht gaat zitten. Haar moeder belt 112 en in de ambulance wordt 

een adrenaline auto-injector gezet waarna haar klachten langzaam afnemen. 

Het meisje was al bekend met een rinoconjunctivitis als gevolg van hooikoorts. Zij gebruikt hiervoor met name in het voorjaar 

en zomer een fluticason neusspray en desloratadine. Bij het eten van pitfruit en hazelnoot ervaart zij klachten in de mond. 

Deze klachten zijn enkele jaren daarvoor al door haar huisarts geduid als een OAS bij een boompollenallergie.

De allergoloog vermoedt een allergische reactie op soja. Op basis van de bekende sensibilisatie voor boompollen kan er sprake 

zijn van een OAS als gevolg van kruisreactiviteit tussen berkenpollen (PR-10-P Bet v 1) en soja (PR-10-P Gly m 4). Omdat het 

Gly m 4-eiwit niet goed vertegenwoordigd is in het soja-extract, wordt er zowel sIgE tegen soja als tegen Gly m 4 bepaald. Er 

blijkt een sterke sensibilisatie voor Gly m 4 te bestaan, terwijl sIgE tegen het soja-extract negatief is. Er is dus inderdaad sprake 

van een relatief ernstig OAS op basis van kruisreactiviteit tussen boompollen en het soja PR-10-P Gly m 4. Een reactie op 

specifieke soja-opslageiwitten is onwaarschijnlijk omdat geen sIgE tegen het soja-extract aantoonbaar is. Een OAS als gevolg 

van een kruisreactie met soja kan bij het drinken van een glas (onbewerkte!) sojamelk ernstige klachten geven, omdat in korte 

tijd relatief veel PR-10-P wordt ingenomen (figuur 1). Omdat Gly m4 een PR-10-P is, leiden bewerkte of verhitte sojaproducten 

vaak niet tot een OAS. Ze krijgt daarom het advies om met name onbewerkte sojaproducten te vermijden in haar dieet.

sIgE tegen allergeenmengsel, -extract of -component Soort eiwit Uitslag 

boompollenmengsel mengsel van extracten sterk positief

soja extract < 0,35 kU/L

Gly m 4 PR-10-P 8,4 kU/L



dunning en mogelijke problemen met de standaardisatie. 

Het toepassen van één representant uit de homologe aller-

geengroep is effectief gebleken bij AIT, mits juist toegepast. 

Langetermijnstudies hebben laten zien dat een behandeling 

met één representant volstaat, bijvoorbeeld timotheegras 

voor graspollenallergie en berk voor boompollenallergie. De 

toepassing van een mix van niet-taxonoom-gerelateerde en 

niet-homologe allergenen zoals gras- en berkenpollen is tot 

op heden slechts in enkele studies geëvalueerd met tegen-

strijdige resultaten.
23-25

 Er zijn veel nadelen aan het mixen 

van niet-gerelateerde allergenen waaronder een verdun-

ningseffect, mogelijke degradatie van allergenen door enzy-

matische activiteit van sommige allergenen en het moeilijk 

aantonen van effectiviteit van de verschillende allergeencom-

binaties/producten. Het Europees geneesmiddelenagent-

schap (EMA) raadt aan om alleen homologe allergenen te 

mixen zoals bijvoorbeeld een mengsel van graspollen.
26

 Het 

mixen van allergenen met enzymatische activiteit zoals huis-

stofmijt wordt afgeraden. De EAACI neemt deze aanbeveling 

over en raadt aan om alleen mixen van homologe allergenen, 

zoals een mengsel van bijvoorbeeld graspollen, toe te passen 

voor AIT.
21
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 De literatuurlijst is op aanvraag verkrijgbaar bij de uitgever.
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allergeenbron (A)

allergeenextract (B)

specifieke allergenen (E)

kruisreagerende allergenen: 
klinische kruisreactiviteit (D)

irrelevante allergenen: 
serologische kruisreactiviteit (C)

Figuur 2   Verschillende eiwitten in allergeenbronnen in relatie met klinische 

en serologische kruisreactiviteit. Als er een extract wordt gemaakt van een 

allergeenbron (A) bevat dit verschillende eiwitten (B). De zogenaamde 

ruiseiwitten (CCD’s), eiwitten die suikers bevatten, geven serologische 

kruisreactiviteit (C). De kruisreagerende allergenen (o.a. PR-10-P, LTP) kun-

nen een klinische kruisreactiviteit veroorzaken (D) en de allergenen die 

specifiek zijn voor de allergeenbron (E) kunnen een klinisch relevante aller-

gie veroorzaken. Bij sIgE-tests waarbij gebruik wordt gemaakt van het hele 

extract kan het onderscheid tussen ruis-, kruis- en klinisch relevante reactie 

op serologisch niveau niet worden gemaakt.

Casus 3

Een 3-jarig meisje wordt na het eten van chocoladepaaseitjes met praline-hazelnoot binnen een halfuur onwel. Ze heeft last van 

prikkende lippen, heesheid, jeukende vlekken over het lichaam, moeite met ademen en neiging tot kokhalzen. Bij komst van de 

ambulance wordt er adrenaline toegediend, waardoor de benauwdheid afneemt. In het ziekenhuis krijgt ze vervolgens nog extra 

zuurstof, antihistamine en prednison.

Ze heeft sinds haar geboorte last van constitutioneel eczeem, recidiverende luchtweginfecties en chronische rinitis en is ook 

bekend met huisstofmijtallergie. Tot nu toe heeft ze alles gewoon gegeten (kippenei, soja, tarwe, fruit, vis, groente,  

peulvruchten, melk en pinda), maar haar moeder heeft haar nog nooit noten gegeven. Daarnaast heeft ze ook nooit hazelnoot-

pasta gegeten. Chocola zonder hazelnoot heeft ze echter wel zonder problemen gegeten.

De kinderarts denkt aan een IgE-gemedieerde allergie tegen hazelnoot, dat met sIgE-tests tegen (recombinante) hazelnoot- 

allergeencomponenten wordt bevestigd. Er is een reactie tegen de opslageiwitten van de hazelnoot. Er is geen sIgE tegen  

andere noten (amandel, pistachenoot, walnoot, cashewnoot) en pinda aantoonbaar.

Ze krijgt desloratadine smelttablet en een adrenaline auto-injector voorgeschreven en het advies om hazelnoot volledig te  

vermijden, aangezien ze op een kleine hoeveelheid hazelnoot al een hevige systemische allergische reactie had.

sIgE tegen recombinant allergeencomponenten Soort eiwit Uitslag 

hazelnoot Cor a 1 PR-10-P < 0,35 kU/L

hazelnoot Cor a 8 lipide-transfereiwit < 0,35 kU/L

hazelnoot Cor a 9 opslageiwit 7,9 kU/L

hazelnoot Cor a 14 opslageiwit 12,4 kU/L



Kan gedurende  

het gehele jaar  

gestart worden1

Heeft als enige 

Graspollen 

behandeling een 

langetermijn en 

ziektemodificerend 

effect2

Wordt ondersteund 

door uniek  

therapietrouw- 

programma

“Binnen een homologe groep is het voldoende om een  

efficiëntie aan te tonen van een allergen representatief  

voor de groep”3

 

De specifieke IgE herkent de epitopen en niet de planten3

Allergy solutions for life

Referenties:

1. Schwab et al, Clin Drug Investig DOI 10.1007/s40261-013-0115-8.

2. GRAZAX® SPC oktober 2017

3. EMA richtlijn voor de klinische ontwikkeling voor producten voor specifieke immunotherapie 

voor de behandeling van allergische ziekten, DOC ref: CHMP/EWP/18504/2006

Verkorte bijsluiter GRAZAX®:

Farmaceutische vorm en samenstelling: GRAZAX® is een lyophilisaat voor oraal gebruik (een soort smelttablet) voor specifieke immunotherapie en bevat SQ gestandaardiseerd allergeenextract van Timothee 

graspollen (Phleum pratense) in een concentratie van 75,000 SQ-T per tablet. Therapeutische indicatie: Een behandeling met een gunstige invloed op het natuurlijke beloop van door graspollen geïnduceerde rinitis 

en conjunctivitis in volwassenen en kinderen (vanaf 5 jaar) met klinisch relevante klachten en een positieve huidpriktest en/of specifieke IgE test op graspollen. Dosering en wijze van toediening: De aanbevolen dosis 

voor volwassenen en kinderen (vanaf 5 jaar) is dagelijks één lyophilisaat voor oraal gebruik. Slikken dient te worden vermeden gedurende de eerste minuut. Het wordt aanbevolen om de eerste inname onder medisch 

toezicht in te nemen. Behandeling met GRAZAX® dient te beginnen bij artsen die ervaring hebben met behandeling van allergische aandoeningen en in staat zijn allergische reacties te behandelen. Klinische effect: 

Klinisch effect van graspollen allergische rinitis en conjunctivitis in het graspollenseizoen wordt verwacht indien behandeling ten minste 4 maanden vóór het begin van het graspollenseizoen start en gedurende het 

hele seizoen gecontinueerd wordt. Indien de behandeling 2-3 maanden voor het seizoen start kan ook effect worden bereikt. Voor het lange termijn effect en het disease modifying effect wordt het aanbevolen om de 

dagelijkse behandeling gedurende 3 jaar te continueren. Contra-indicaties: Overgevoeligheid voor hulpstoffen, kwaadaardige of systemische aandoeningen die het immuunsysteem beïnvloeden, ontstekingen in de 

mondholte met ernstige klachten en patiënten met ongecontroleerd of ernstig astma. Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik: Chirurgische ingrepen in de mond, het wisselen van het melkgebit 

bij kinderen, verslechtering van astma, bij kinderen met astma en een infectie van de bovenste luchtwegen. Bij patiënten die in het verleden een systemische reactie kregen op subcutane immunotherapie met 

graspollen, kan het risico op het optreden van een ernstige reactie met GRAZAX® verhoogd zijn. Tijdens post marketing ervaring zijn, ernstige anafylactische reacties gemeld en daarom is medisch toezicht bij de 

start van de behandeling een belangrijke voorzorgsmaatregel. Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie: Gelijktijdige behandeling met symptomatische anti-allergische medicatie 

(bijv. antihistaminica, corticosteroïden en mestcel-stabilisatoren) kan de tolerantiegrens van de immunotherapie verhogen. Zwangerschap en borstvoeding: Geen klinische ervaring. Dierstudies duiden niet op een 

verhoogd risico. Behandeling dient niet te worden gestart tijdens de zwangerschap. Bijwerkingen: Vaak voorkomende bijwerkingen zijn milde tot matige lokale allergische reacties. In studies meldde 57 % van de 

patiënten een bijwerking in de eerste 3 behandelmaanden. Dit aantal nam aanzienlijk af bij verdere behandeling. Bij de meeste patiënten beginnen de reacties bij de start van de therapie, duren enkele minuten tot 

uren en worden vanzelf minder binnen 1 tot 7 dagen. Indien de patiënt duidelijke bijwerkingen heeft dient anti-allergische medicatie te worden overwogen. In geval van ernstige systemische reacties zoals, angio-

oedeem, problemen met slikken problemen met ademhalen, verandering van stem, of een vol gevoel in de keel of verslechtering van astma dient men onmiddellijk een arts te raadplegen. Bij kinderen en jongeren 

is het bijwerkingenprofiel vergelijkbaar met dat bij volwassenen, waarbij conjuctivale irritatie, faryngaal erythema, blaar op de lip, speekselkliervergroting, erythema, oorpijn en pijn op de borst vaker bij kinderen 

werden gemeld dan bij volwassenen. Overdosering: Doseringen tot 1.000.000 SQ-T werden goed verdragen bij volwassenen. Bij kinderen zijn geen gegevens beschikbaar over blootstelling aan een dosering boven 

de aanbevolen dagelijkse dosis van 75.000 SQ-T. Hulpstoffen: Gelatine (afkomstig van vissen), mannitol, natriumhydroxide. Houdbaarheid: 5 jaar. Inhoud van de verpakking: Aluminium blisterkaarten met 30 en 100 

tabletten. Registratiehouder: ALK Abelló A/S Denemarken. BE nummer: 296502. Afleverwijze: op medisch voorschrift.

Uitgebreide product informatie; Voor de volledige informatie (SKP) en literatuurservice: ALK Abelló BV, 
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