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INLEIDING 

Wereldwijd – dus ook in Nederland – neemt het voorkomen 

van allergische rhinoconjunctivitis door pollen toe. Door het 

Centraal Bureau voor de Statistiek wordt een percentage van 

5% aan hooikoortspatiënten binnen de huisartsenregistratie 

van Nederland gerapporteerd.1 Waarschijnlijk vindt er on-

derrapportage plaats. Studies in Europa laten namelijk een 

percentage zien van 23 tot 30%.2,3

Er zijn geen recente Nederlandse gegevens beschikbaar over 

de verdeling boom-, gras- en overige allergenen binnen de 

groep van patiënten met inhalatieallergenen. Factoren die de 

beschrijving van deze patiëntengroep bemoeilijken zijn het 

definiëren van de relevante allergenen en de keuze tussen 

het meten van een sensibilisatie of het meten van een kli-

nisch relevant allergeen. Doorgaans wordt er geschat dat er 

bij allergische rinitis in circa 25% van de gevallen sprake is 

van sensibilisatie voor meerdere soorten allergenen. Het is 

met name deze groep die verwezen wordt naar de allergo-

loog of medisch specialist met affiniteit voor inhalatiealler-

genen.4,5

Traditioneel is het advies dat, indien de medicamenteuze 

behandeling met nasale corticosteroïden en anti-histamine 

faalt, immunotherapie overwogen kan worden. Middels im-

munotherapie met inhalatieallergenen kunnen gedurende 

het seizoen de klachten van allergische rinitis effectief wor-

den onderdrukt. Dit verbetert de kwaliteit van leven, waar-

door uitval van studie en/of werk kan worden voorkomen.6 

Immunotherapie met inhalatieallergenen heeft een immuun-

modulerende werking. Hierdoor houdt het effect van de the-

rapie na afronding van de behandeling aan. Dit in tegenstel-

ling tot medicamenteuze behandeling. 

IMMUNOTHERAPIE MET 

INHALATIEALLERGENEN 

De werking van immunotherapie is gebaseerd op het gege-

ven dat herhaaldelijke blootstelling aan een hoge dosis van 

het allergeen over langere tijd tolerantie induceert voor het 

gegeven allergeen. Tolerantie wordt geïnduceerd doordat er 

bij persisterende blootstelling een remming ontstaat van de 

effector T2-cel en doordat er productie van IgE-blokkerende 

IgG4-antilichamen wordt gestimuleerd.7,8 De IgE-sensibili-

satie zelf blijft aanhouden, wat zowel bij huidtesten als bij 

IgE-bloedtesten aantoonbaar is. Echter, de aanmaak van 

IgE-blokkerende IgG4-antilichamen zorgt voor een afname 

van de klachten. 

De behandeling van boompollen-
allergieën met immunotherapie
Dr. G.H.J. Rösken1

Bij circa 25% van de Nederlandse bevolking komt allergische rhinoconjunctivitis voor. Een deel van deze 

groep patiënten komt mogelijk in aanmerking voor immunotherapie. Immunotherapie is een sinds 1911 ge-

bruikte behandeling om langdurig de allergische klachten van de patiënten te onderdrukken. De laatste jaren 

is er voornamelijk onderzoek verricht naar het vinden van de beste en veiligste samenstelling van het medi-

cament, alsmede naar de mogelijkheden van verschillende toedieningsvormen, waaronder subcutane en 

sublinguale toediening. Immunotherapie wordt bij een ervaren specialist gestart en kan onder bepaalde 

voorwaarden worden overgenomen door de huisarts. De aanwezigheid van meerdere allergieën hoeft geen 

belemmering te zijn voor de behandeling met immunotherapie, indien er duidelijke afwegingen zijn gemaakt 

tussen de belasting en de opbrengst van de behandeling door de voorschrijvend specialist. 
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De werking van subcutane immunotherapie (SCIT) voor 

pollen werd reeds beschreven in 1911 door Leonard Noon 

en John Freeman. De afgelopen 100 jaar heeft de immuno-

therapie zich verder ontwikkeld, zijn de te gebruiken pro-

ducten gestandaardiseerd en de factoren en substituties die 

de werkzaamheid vergroten verbeterd.9 Ondanks deze ver-

beteringen blijft immunotherapie een langdurige behande-

ling waarbij therapietrouw van de patiënt gedurende een 

periode van 3 tot 5 jaar een van de belangrijkste factoren is 

voor succes. Niet elke patiënt is bereid om hiervoor subcuta-

ne injectietherapie te ondergaan vanwege de noodzaak van 

de supervisie van een arts. Vanaf de jaren ‘80 werd daarom 

sublinguale immunotherapie (SLIT) ontwikkeld. Het doel 

hiervan was om de therapiedrempel te verlagen, zonder dat 

dit ten koste ging van de veiligheid en de effectiviteit. De 

initiële behandeling met orale druppels bleek echter niet ef-

fectief.10 Inmiddels zijn er al sinds 10 jaar tabletten op de 

markt tegen graspollen- en huisstofmijtallergie met een ver-

gelijkbaar effect als SCIT.11

INDICATIE VOOR IMMUNOTHERAPIE 

VOOR INHALATIEALLERGENEN 

Vanwege de duur en intensiteit wordt immunotherapie 

meestal pas aanbevolen bij patiënten die langdurig en per-

sisterend klachten ondervinden door allergische rhinocon-

junctivitis en die onvoldoende responderen op nasale 

corticosteroïden en op zowel nasale als systemische antihis-

taminica. Hierbij moet er wel een sensibilisatie zijn voor het 

allergeen, waarvoor immunotherapie overwogen wordt, 

vastgesteld middels huid- of bloedtest. Bovendien moet de 

patiënt bijpassende klinische klachten ondervinden voor de 

gevonden sensibilisatie. 

Contra-indicaties voor allergeen immunotherapie zijn onge-

controleerde of ernstige astma, actieve systemische auto-im-

muunziekten en actieve maligniteit. Er bestaat geen con-

tra-indicatie voor het continueren van immunotherapie 

tijdens een zwangerschap, wel voor het starten van immuno-

therapie wanneer iemand zwanger is.12 

Relatieve contra-indicaties zijn partieel gecontroleerde ast-

ma, het gebruik van bètablokkers, ernstig hart- en vaatziek-

ten, een doorgemaakte systemische auto-immuunziekte of 

orgaanspecifieke auto-immuunziekte. Verder is er een rela-

tieve contra-indicatie bij een ernstige psychiatrische ziekte, 

verwachte slechte compliantie, immuundeficiënties en een 

voorgeschiedenis van ernstige systemische reacties op im-

munotherapie. In deze gevallen moet de voorschrijvend arts 

per patiënt een individuele afweging maken. 

Uiteraard moet bij het voorschrijven van de immunotherapie 

ook rekening gehouden worden met aanvullende contra-in-

dicaties van het individuele preparaat.12 

WELK ALLERGEENEXTRACT IS 

GESCHIKT VOOR IMMUNOTHERAPIE?

In het artikel ‘Homologie en kruisreactiviteit bij boompolle-

nallergie’ in deze bijdrage is de homologie van het eerste 

component van de ruwe berk (Betula verrucosa) in relatie tot 

de allergenen van els (alnus) en hazelaar (Corylus avellana) 

besproken. 

Het concept van de homologe groepen heeft binnen de ge-

neesmiddelenregulatie van de allergeenextracten de taxono-

mische familie vervangen. Er wordt hierbij aangenomen dat 

op basis van de moleculaire structuur voorspeld kan worden 

dat binnen een vastgestelde groep van planten en of dieren 

er sprake is van vergelijkbare eigenschappen. Behandeling 

met een extract van een van de vertegenwoordigers van een 

homologe groep zou vervolgens ook een immunologische 

respons kunnen gegeven op de klachten veroorzaakt door 

andere leden van dezelfde groep.12 

In de jaren ‘80 was de klinische betekenis hiervan nog on-

duidelijk, omdat verschillende studies naar de effectiviteit 

HET CONCEPT VAN DE 
HOMOLOGE GROEPEN 
HEEFT BINNEN DE 
GENEESMIDDELEN-
REGULATIE VAN DE ALLER-

GEEN EXTRACTEN DE 
TAXONOMISCHE FAMILIE 
VERVANGEN

DE BOMEN UIT DE 
FAGALESFAMILIE ZIJN DE 
MEEST VOORKOMENDE BOMEN 
IN NEDERLAND WAARVOOR 
EEN KLINISCH RELEVANTE 

SENSIBILISATIE BESTAAT.



28

van SCIT een licht voordeel lieten zien van het driepollenex-

tract in vergelijking met het losse berkextract. Bij studies 

met enkel berkextract in een patiëntengroep met sensibilisa-

ties voor meerdere boompollen, waaronder in ieder geval 

een aangetoonde sensibilisatie voor berk, werd dan ook geen 

significant verschil gezien in effectiviteit tussen het losse 

berkextract en een combinatie-extract voor SCIT.13

Dit is logisch gezien de taxonomie. Zowel de berk, de els en 

de hazelaar behoren tot de orde van de fagales, waar ook de 

beuk (Fagus sylvatica) en de eik (Quercus) toe behoren. De 

structuur van het belangrijkste allergeen, namelijk Bet v1 

(berk), een ‘pathogenesis-related protein class 10’ (PR-10), 

wordt in de andere soorten binnen deze groep teruggevon-

den en veroorzaakt klachten. De immuunrespons tegen Bet 

v1 lijkt klinisch ook afdoende te werken tegen de homologen 

in de fagalesgroep. 

Voorbeelden van bomen die buiten deze groep vallen, en 

waarbij ook geen kruisreactiviteit is aangetoond met de faga-

les, zijn plantanen (Platanus acerifolia), olijfbomen (Olea eu-

ropea), de es (Fraxinus excelsior) en de cipres (Cupressus sem-

pervirens).14 De klinische relevantie van allergieën voor deze 

bomen in de dagelijkse praktijk in Nederland is vooralsnog 

onbekend, maar wordt ondergeschikt geacht ten opzichte 

van de klachten veroorzaakt door bomen uit de fagalesgroep.

BEHANDELING MIDDELS 

IMMUNOTHERAPIE 

Zoals beschreven in de vorige paragrafen kan immunothera-

pie als behandeling worden ingezet tegen boompollenaller-

gie die onvoldoende reageert op behandeling met cortico-

steroïden en antihistaminica. De bomen uit de fagalesfamilie 

zijn de meest voorkomende bomen in Nederland waarvoor 

een klinisch relevante sensibilisatie bestaat. Op basis van de 

homologie binnen deze groep lijkt berk de meest logische 

kandidaat voor immunotherapie. 

Tot 2019 was er in Nederland alleen SCIT beschikbaar voor 

boompollenallergie. In Nederland wordt SCIT doorgaans ge-

start door een medisch specialist. Bij SCIT worden er na een 

initiële opstartfase, om de 4 tot 6 weken gedurende 3 tot 5 

jaar injecties gegeven. Systemische reacties komen voor: cir-

ca 10-30 per 10.000 injecties. Een fatale reactie is met circa 

1 op 20 miljoen injecties veel zeldzamer. De meeste compli-

caties komen voor bij patiënten met ongecontroleerde ast-

ma, patiënten die eerder systemische reacties gehad hebben 

of patiënten die bètablokkers gebruiken. Ook tijdens rush 

schema’s en clusters komen complicaties vaker voor. Inmid-

dels is er ruime ervaring waaruit blijkt dat de onderhoudsfa-

se ook veilig door een huisarts kan worden begeleid, mits er 

met de eerder genoemde risicofactoren rekening gehouden 

wordt.15

Naast de SCIT is er sinds dit jaar ook SLIT tegen boompol-

lenallergie dat een extract op basis van berk bevat. De werk-

zaamheid is onder andere beschreven in een dubbelblinde 

fase III-studie onder 634 deelnemers van 12 tot 65 jaar met 

een bewezen sensibilisatie voor berk. Tijdens deze studie 

werd gedurende 1 jaar immunotherapie gegeven, waarbij 

37% symptoomscoredaling werd gezien in het berkenpol-

lenseizoen en 33% gedurende de bloeiperiode van de hazel-

noot, els en berk.

Circa 25 deelnemers uit de berkenextractgroep (ongeveer 

8% van de deelnemers) staakte de therapie vanwege lokale 

bijwerkingen. De studie duurde slechts 1 jaar en het is dus 

(nog) niet bekend of er een verdere verbetering van het effect 

optrad, zoals bij SCIT het geval is. In deze studie werd er 

geen gecombineerde immunotherapie aangeboden met een 

ander immuuntherapie-extract met daarin bijvoorbeeld gras 

of huisstofmijt.16

GECOMBINEERDE IMMUNOTHERAPIE IN 

DE POLY-ALLERGISCHE PATIËNT 

Wanneer patiënten worden verwezen naar de medisch spe-

cialist vanwege allergische rhinoconjunctivitis is er in circa 

tweederde van de gevallen sprake van polysensibilisatie: het 

voorkomen van een gevoeligheid voor meerdere inhalatieal-

lergenen. Dit is vaak het geval, zoals eerder beschreven, bij 

homologe groepen zoals berk en els, maar ook bij huisstof-

mijten en verschillende grassen komt dit voor. Echter, het 

komt ook vaak voor dat patiënten gesensibiliseerd zijn voor 

meerdere homologe groepen en daarvan ook allergische 

klachten ervaren. Een veel voorkomend voorbeeld is de 

combinatie van allergische rinitis-klachten voor zowel gras 

als boompollen.5 

Er zijn geen grote vooropgezette studies gedaan naar de ef-

fecten van gecombineerde immunotherapie.17 Desondanks 
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wordt in de dagelijkse specialistische praktijk veelvuldig ge-

combineerde immunotherapie gegeven, waarbij in Europa 

op praktische gronden de voorkeur gegeven wordt aan paral-

lelle behandeling met aparte extracten voor elke homologe 

groep. De medisch specialist moet een afweging maken tus-

sen de belasting van de additionele therapie voor de patiënt, 

de ernst van allergische klachten voor elk individueel aller-

geen en het van immunotherapie te verwachten effect. Zowel 

poly-allergieën als polysensibilisatie vormen daarom geen 

absolute contra-indicatie voor immunotherapie, wat wel 

eens onterecht aangenomen wordt.5 Het ontbreken van the-

rapietrouw, en het daarmee beoogde behandeleffect, kan 

echter wel een belemmering zijn voor het starten van immu-

notherapie.

CONCLUSIE

Immunotherapie voor inhalatieallergenen is een aanvullen-

de behandeling bij patiënten met allergische rinitis en ast-

ma, waar symptoomonderdrukkende medicatie onvoldoen-

de effect heeft. Door het concept van homologie te volgen 

kunnen met een enkel extract van een allergeen meerdere 

gerelateerde allergieën behandeld worden binnen een homo-

loge groep. Behandeling kan ook overwogen worden voor 

allergenen uit meerdere homologe groepen bij poly- 

allergische patiënten. 
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