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SAMENVATTING 
Allergische reacties tegen schapenmelkeiwit zijn zeldzaam en worden voornamelijk beschreven als kruis- 
reacties bij kinderen met koemelkallergie. Deze kruisreacties zijn het gevolg van de grote overeenkomst in 
melkeiwitten tussen botanisch verwante zoogdieren zoals koe, schaap en geit. Dat allergische reacties 
tegen schapenmelkeiwit ook voorkomen bij kinderen met een tolerantie voor koemelkeiwit wordt beschreven 
in deze casus. Een jongen die zijn hele leven tolerant is voor koemelk krijgt op 10-jarige leeftijd een anafylac-
tische reactie na het eten van schapenkaas. De specifieke sensibilisatie voor schapenmelkeiwit werd beves-
tigd met een huidtest. 
(NED TIJDSCHR ALLERGIE & ASTMA 2017;17:120-124)

SUMMARY
Allergic reactions to sheep’s milk proteins are rare and have been mainly described as cross-reactions in 
children with cow’s milk allergy. These cross-reactions are the consequence of the high degree of similarity 
among milk proteins from botanic related mammals such as cow, sheep en goat. The fact that allergic reac-
tions to sheep’s milk proteins also occur in children with tolerance to cow’s milk proteins is discussed in this 
case report. A boy who has been tolerant to cow’s milk proteins his entire life experienced an anaphylactic 
reaction after eating sheep’s cheese. The specific sensitisation to sheep’s milk protein was confimed by a 
skin prick test. 

INLEIDING
De prevalentie van voedselallergie is 4-6% bij kinderen en 0,5-
2% bij volwassenen.1,2 Bij kinderen is koemelkallergie de meest 
voorkomende voedselallergie. De meeste kinderen krijgen 
de eerste allergische reactie op koemelkeiwit in het eerste 
levensjaar. Veelal kunnen kinderen met een koemelkallergie 
ook klinisch relevante allergische reacties krijgen tegen de 
melk van andere zoogdieren. Dit fenomeen wordt kruisre-

activiteit genoemd; als gevolg van de botanische verwant-
schap tussen de zoogdieren vertonen de eiwitten in de melk 
die betrokken zijn bij het ontstaan van allergische reacties 
grote gelijkenis.3 Dit heeft tot gevolg dat botanisch verwante 
producten zoals geiten- of schapenmelk voor kinderen met 
een IgE-gemedieerde koemelkallergie geen goed alternatief 
zijn. Gelukkig groeien de meeste kinderen over hun koemelk- 
allergie heen; op de leeftijd van 1 jaar heeft meer dan 70% to-
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lerantie ontwikkeld voor koemelkeiwit.1  Dat een eerste aller- 
gische reactie tegen melk van een zoogdier ook later op de 
kinderleeftijd kan ontstaan, wordt geïllustreerd in de volgen-
de casus.

CASUS
Een 10-jarige jongen komt op het spreekuur nadat hij een 
anafylactische reactie heeft gekregen na het eten van een pasta-
gerecht. Hij vertelt dat hij kort nadat hij pasta met tomatensaus 
en schapenkaas had gegeten, klachten kreeg van misselijk- 
heid, rode vlekken in het gelaat en jeuk aan handen en voet-
zolen. Daaropvolgend kreeg hij een hese stem en gaf hij aan 
zijn ouders aan dat ademhalen moeilijker werd. Hij verzocht 
zelf zijn ouders om hem naar het ziekenhuis te brengen. 
Op de afdeling Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis werd 
bij lichamelijk onderzoek een angstige, mild dyspnoïsche 
jongen gezien met een hese stem en een helder bewustzijn. 
Er was geen sprake van een obstructie van de bovenste lucht-
wegen, met name geen inspiratoire stridor. Over de longen 
werd beiderzijds vesiculair ademgeruis gehoord en een ver-
lengd piepend expirium rechts apicaal. Hij was goed gecircu- 
leerd. Hij had gezwollen oogleden en een erythemateuze 
huiduitslag in de hals en op de handpalmen. Gezien de hees-
heid en het verlengd piepend expirium werd de allergische 
reactie geduid als een graad IV anafylactische reactie volgens 
de classificatie van Sampson.4 De jongen kreeg adrenaline 
intramusculair en tavegil intraveneus toegediend. Hierop 
werd een evidente verbetering in het klinische beeld gezien. 
Hij kon na een nacht observatie, waarin zich geen bijzonder-
heden voordeden, in goede conditie worden ontslagen uit 
het ziekenhuis. Bij ontslag kreeg hij het advies tot aan verdere 
analyse van de anafylactische reactie de ingrediënten uit het 
gegeten pastagerecht uit het dieet te vermijden. Omdat hij 
een anafylactische reactie had doorgemaakt, werd bij ontslag 
een adrenaline-auto-injector en een snelwerkend antihista- 
minicum voorgeschreven. Hij kreeg training in de werking 
van de pen, en kreeg een demonstratiepen mee naar huis 
om thuis verder te oefenen en zijn omgeving te kunnen in-
strueren.
Op het spreekuur vertelt hij dat hij deze klachten nooit eerder 
heeft gehad, ook niet in lichte vorm. Hij heeft tot aan deze 
allergische reactie zijn hele leven alles gegeten (inclusief  
zuivelproducten, soja, kippeneiwit, pinda, alle noten, pitten 
en zaden) zonder problemen. Hij weet niet zeker of dat hij 
eerder producten van schapen- of geitenmelk heeft gegeten. 
Behoudens de schapenkaas had hij de andere ingrediënten 
van het pastagerecht eerder gegeten zonder problemen. De 
jongen was niet bekend met eczeem, astma, hooikoorts of 
andere allergische klachten. Hij heeft op de dag van de aller-
gische reactie vooraf geen pijnstillers (NSAID’s) ingenomen, 

en is die dag ook niet gebeten of gestoken door een insect. 
De familieanamnese is positief voor atopie (huisstofmijt- 
allergie en hooikoorts bij vader). 

ALLERGOLOGISCH ONDERZOEK
De huidtest was positief voor schapenkaas, schapenmelk en 
dubieus positief voor geitenmelk (zie Figuur 1). De test was 
negatief voor koemelk, cashewnoot en pijnboompit. De laat-
ste allergenen werden getest, omdat die mogelijk als veront-
reiniging in de pastamaaltijd hebben kunnen zitten. 

DIAGNOSE
We stelden de diagnose allergie voor schapenmelkeiwit 
met anafylaxie als eerste uiting op 10-jarige leeftijd. 
Gezien de positieve sensibilisatie voor geitenmelk is er 
mogelijk sprake van kruisreactiviteit met geitenmelk. Gezien 
de negatieve sensibilisatie voor koemelk is er geen sprake van 
kruisreactiviteit met koemelk. 

ADVIES EN BELEID
De patiënt werd geadviseerd producten met schapen- en 
geitenmelk te mijden uit het dieet. De noodzaak van noodmedi- 
catie werd uitgelegd en deze werd nogmaals gedemonstreerd 
door middel van een trainerpen. Gezien de ernst van de aller- 
gische reactie, het feit dat de patiënt behoudens de scha-
penkaas de andere ingrediënten van het pastagerecht eerder  
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FIGUUR 1. Resultaten van de huidpriktest.
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zonder problemen had gegeten en er sprake was van positieve 
sensibilisatie met schapenkaas, werd in overleg met de 
patiënt afgezien van het verrichten van een voedselprovocatie- 
test met schapenkaas. Daarnaast is overwogen om een voedsel- 
provocatietest met geitenmelk te verrichten; gezien de in de 
literatuur beschreven kruisreacties, de ernst van de allergische 
reactie met schapenkaas en de positieve sensibilisatie met 
geitenmelk werd in overleg met de patiënt vooralsnog hier-
van afgezien. Er werd een poliklinische vervolgafspraak over 
1 jaar gemaakt om de sensibilisatie en daarmee de eventuele 
ontwikkeling van tolerantie voor schapen- en geitenmelkeiwit 
te vervolgen (eventueel met provocatie-onderzoek).

BESCHOUWING
Allergische reacties tegen schapenmelk worden veelal be-
schreven bij jonge kinderen met een koemelkallergie en 
worden veroorzaakt door de hoge mate van kruisreactiviteit 
tussen de eiwitten in beide soorten melk.3 Omgekeerd is een 
allergie tegen schapenmelk bij kinderen die tolerant zijn voor 
koemelk zeldzaam. In de huidige casus wordt een jongen be-
sproken die zijn hele leven tolerant is voor koemelkeiwit en 
op de leeftijd van 10 jaar een anafylactische reactie krijgt na 
het eten van schapenkaas.
Een allergie tegen schapen- en geitenmelk bij personen met 
een tolerantie voor koemelk is eerder beschreven door ver-
schillende onderzoekers. Ah-Lueng et al. beschrijven in een 
retrospectieve studie 28 kinderen die allemaal tolerant waren 
voor koemelkeiwit en een allergische reactie kregen na het 
eten van geiten- of schapenkaas.5 Aanvullend allergologisch 
onderzoek liet positieve huidtesten zien met schapen- en 
geitenmelk en negatieve huidtesten met koemelk. Andere 
onderzoekers beschrijven in voornamelijk case reports kinde- 
ren en jongvolwassenen die bij het eten van producten die 
gemaakt zijn van schapen- of geitenmelk een allergische 
reactie kregen.6-10 Koemelkrijke producten gaven bij de be-
schreven personen geen klachten. Serologisch onderzoek en 
huidpriktesten toonden wel sensibilisatie tegen schapen- en 

geitenmelk en geen sensibilisatie tegen koemelkeiwit. De 
casuïstiek die is beschreven in deze studies komt sterk over-
een met de door ons gepresenteerde casus en onderstreept 
de mogelijkheid van allergische reacties tegen eiwitten in 
schapen- of geitenmelk die niet gepaard gaan met kruisreac-
ties tegen de eiwitten in koemelk. 
De eiwitfractie in koemelk bestaat voor 80% uit caseïne- 
eiwitten (αs1-, αs2-, β-, en κ-caseïne) en voor 20% uit 
wei-eiwitten (β-lactoglobuline, α-lactalbumine en dierlijk 
serumalbumine). Hiervan zijn αs1-caseïne en β-lactoglobu- 
line de belangrijkste eiwitten die allergische reacties veroor- 
zaken bij kinderen met koemelkallergie. De samenstelling 
van schapen- en geitenmelk vertoont grote gelijkenis met die 
van koemelk (zie Tabel 1). Als gevolg van deze overeenkomst 
is er bij kinderen met koemelkallergie vaak ook sprake van 
een klinisch relevante allergie tegen schapen- en geitenmelk. 
Kinderen met een koemelkallergie hebben een kans van meer 
dan 90% om ook allergische reacties te krijgen tegen geiten-
melk. Daarentegen is de kans dat kinderen met koemelk- 
allergie allergisch reageren tegen paardenmelk ongeveer 4%.3 
Dit wordt verklaard doordat paardenmelk botanisch gezien 
veel verder af staat van koemelk en daardoor minder risico 
geeft op een kruisreactie. Het verschil in botanisch verwant-
schap wordt bijvoorbeeld teruggezien in het relatief lage per-
centage caseïne-eiwitten in paardenmelk ten opzichte van de 
fractie caseïne-eiwitten in schapen-, geiten- en koemelk.3

Dat een schapen- en geitenmelkallergie voor kan komen bij 
personen die niet allergisch zijn voor koemelk blijft opmerke- 
lijk. Ah-leung et al. hebben de mate van sensibilisatie tegen de 
caseïne- en β-lactoglobuline-eiwitten in respectievelijk koe-, 
geiten- en schapenmelk onderzocht bij 28 personen met een 
allergie voor geiten- en schapenmelk en niet voor koemelk. 
In deze studie werd bij alle patiënten positieve sensibilisatie 
gevonden tegen de caseïne-eiwitten van zowel geiten- als 
schapenmelk en geen sensibilisatie tegen de caseïne-eiwit-
ten in koemelk. Daarnaast bleek er bij geen van de patiënten 
sprake te zijn van sensibilisatie tegen de β-lactoglobuline- 

TABEL 1. Gelijkenis van de aminozuursequenties van de caseïne-, α-lactalbumine-, en β-lactoglobuline-eiwitten 
in respectievelijk koemelk, geitenmelk en schapenmelk (%).12

koemelk vs geitenmelk koemelk vs schapenmelk geitenmelk vs schapenmelk

β-Lactoglobuline

α-Lactalbumine

96 96 99

95 94 99

Caseïne αS1-caseïne
αS2-caseïne
β-caseïne
K-caseïne

87
88
90
85

89
89
90
84

97
98
99
95
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eiwitten in respectievelijk koe-, geiten- en schapenmelk. Ver-
volgens heeft men bij 18 van de 28 personen de mate van 
sensibilisatie tegen de verschillende caseïne-eiwitten (αs1-, 
αs2-, β-, en κ-caseïne) in koe-, geiten- en schapenmelk be-
paald. Hierbij bleek bij alle patiënten wel sensibilisatie tegen 
αs1-, αs2-, en β-caseïne in zowel geiten- als schapenmelk en 
geen sensibilisatie tegen αs1-, αs2-, en β-caseïne in koemelk. 
κ-caseïne lijkt geen rol te spelen bij de allergische reacties 
tegen geiten- of schapenmelk, omdat bij geen van de patiën-
ten sensibilisatie tegen κ-caseïne in koe-, geiten- of schapen-
melk werd aangetoond. De onderzoekers concludeerden dat 
bij personen met een tolerantie voor koemelk de αs1-, αs2-, 
en β-caseïne-eiwitten in geiten- of schapenmelk betrokken 
zijn bij het ontstaan van allergische reacties tegen geiten- of 
schapenmelk.
Voor de klinische praktijk zou het interessant zijn om te achter- 
halen welke aminozuursequenties van de caseïne-eiwitten in 
schapen- en geitenmelk belangrijk zijn voor binding van IgE 
bij personen met een allergie voor schapen- en geitenmelk. 
Uit onderzoek blijkt dat de verschillen in aminozuursequen-

ties tussen de caseïne-eiwitten in respectievelijk koe-, geiten- 
en schapenmelk klein zijn en dat de caseïne-eiwitten van 
geiten- en schapenmelk meer gelijkenis tonen dan koemelk- 
eiwit (zie Figuur 2).11 Deze verschillen in aminozuursequen-
ties onderstrepen de mogelijkheid dat bij allergische reacties 
tegen schapen- en geitenmelk bij kinderen die tolerant zijn 
voor koemelkeiwit andere IgE-bindende epitopen een rol 
spelen dan bij kinderen met een koemelkallergie. Onder-
zoek hiernaar zou kunnen leiden tot handvatten voor de 
clinicus om op basis van het patroon van herkenning van 
deze epitopen te kunnen achterhalen of het gaat om een 
kruisreactie met koemelkeiwit of een selectieve allergie met 
schapen- en geitenmelk. Eerder onderzoek naar koemelk- 
allergie toonde aan dat identificatie van specifieke IgE- 
bindende epitopen mogelijk is en ook bruikbaar kan zijn voor 
de praktijk. Bernard et al. hebben op β-caseïne meerdere 
IgE-bindende epitopen gevonden die wel door personen met 
een koemelkallergie worden herkend en niet door personen 
met een tolerantie voor koemelk en een allergie voor geiten- 
en schapenmelk.12 Järvinen et al. hebben in een studie naar 

FIGUUR 2. Vergelijking van de aminozuursequentie van de caseïne-eiwitten in koe-, geiten- en schapenmelk.

A. αs1-caseïne, B. αs2-caseïne, C. β-caseïne.12 
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AANWIJZINGEN VOOR DE PRAKTIJK

1 Allergische reacties tegen schapen- en geitenmelk zijn zeldzaam en worden voornamelijk beschreven 
als kruisreacties bij kinderen met een koemelkallergie. Een allergie tegen schapen- en geitenmelk kan 
ook voorkomen bij personen die tolerant zijn voor koemelkeiwit. Op basis van anamnese en serologisch 
onderzoek kan eenvoudig het verschil worden gemaakt tussen een kruisreactie en een selectieve allergie 
voor geiten- en schapenmelk.

2 Personen die allergisch zijn voor geitenmelk zijn meestal ook allergisch voor schapenmelk en vice versa. 

3 De beschikbaarheid en de consumptie van verschillende soorten melk is de afgelopen decennia toege-
nomen en kan leiden tot een hogere prevalentie van allergische reacties tegen schapen- en geitenmelk.

koemelkallergie laten zien dat de aanwezigheid van IgE 
tegen specifieke epitopen op de caseïne-eiwitten in koemelk 
een voorspellende waarde heeft voor persisterende koemelk- 
allergie.13
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