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inleiding
Voedselallergie is een veel voorkomende vorm van 
overgevoeligheid voor voedsel, waarbij IgE-antistof-
fen een rol spelen.1 Het is belangrijk een onderscheid 
te maken tussen sensibilisatie (aanwezigheid van 
specifiek-IgE) en allergie (aanwezigheid van speci-
fiek-IgE met klachten). Om na te gaan of iemand 
gesensibiliseerd is, wordt gebruik gemaakt van huid-
priktests en/of bloedonderzoek. Op dit moment is 
de dubbelblinde placebogecontroleerde voedselpro-
vocatie nog steeds de enige test waarmee een voed-
selallergie betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Allergische klachten kunnen bestaan uit jeukklach-
ten in de mond en keel (oraal allergiesyndroom), al of 
niet gecombineerd met maag-darmklachten, lucht-
wegklachten en in het ernstigste geval bloeddrukda-
ling en shock, wat zelfs de dood tot gevolg kan heb-
ben.2 
Van alle voedselallergenen is pinda het frequentst de 
oorzaak van zeer ernstige allergische reacties op voe-
ding. De ernst van de klachten verschilt overigens 
sterk tussen de patiënten met een pinda-allergie. De 
gevoeligste patiënten kunnen al jeuk in de mond 
en keel krijgen na inname van minder dan 1/1.000 
pinda, maar andere patiënten reageren pas op een 
hele pinda.3,4 
Het is onduidelijk hoe mensen gesensibiliseerd ra-
ken voor voedselallergenen, maar de waarschijn-
lijkste route is via de darm. Sensibilisatie via de 

luchtwegen kan ook direct of indirect leiden tot 
voedselallergieën.5,6 Een bekend voorbeeld van deze 
indirecte sensibilisatieroute is, dat patiënten met 
een berkenpollenallergie een voedselallergie kunnen 
ontwikkelen voor noten, fruit en sommige groenten 
(paraberksyndroom).
Door veranderingen in het Nederlandse voedings-
patroon, bijvoorbeeld door import van voedings-
middelen uit de hele wereld, kunnen voor ‘nieuwe’ 
voedingsmiddelen allergieën ontstaan. Voorbeelden 
van deze voedingsmiddelen zijn kiwi en lupine.
Lupine is net als pinda en soja een peulvrucht die 
sinds de jaren 90 van de vorige eeuw in de voedsel-
industrie wordt gebruikt.7 Omdat lupine eiwitrijk, 
goedkoop en gemakkelijk te telen is, wordt het fre-
quent toegepast als alternatief voor soja. Bovendien 
is soja soms genetisch gemodificeerd, wat soja voor 
de consument minder aantrekkelijk maakt. Lupine-
allergie is tot nu toe vooral bij patiënten met een 
pinda-allergie beschreven, maar het kan ook geïso-
leerd voorkomen.7 De prevalentie van lupineallergie 
is niet bekend. 

resultaten
In een onderzoek uit het hier besproken proefschrift 
is gekeken hoe vaak sensibilisatie voor lupine (en erwt 
en soja) voorkomt bij patiënten met een sensibilisatie 
of een allergie voor pinda. Tevens werd bestudeerd 
bij hoeveel procent van de patiënten deze sensibili-
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satie ook echt tot klachten leidde, de zogenoemde  
klinisch relevante sensibilisatie. Er werd aangetoond 
dat sensibilisatie voor lupine, erwt en soja respec-
tievelijk bij 35, 29 en 33% van de patiënten die ge-
sensibiliseerd waren voor pinda, voorkwam. De sen-
sibilisatie bleek bij ongeveer 30% van de patiënten 
tot klachten te leiden. Dit is een hoog percentage, 
omdat een klinische relevante sensibilisatie voor an-
dere peulvruchten tot nu toe werd gerapporteerd bij 
slechts ongeveer 5% van de patiënten.8 Klachten in 
mond en keel ontstonden bij sommige patiënten al 
bij zeer geringe hoeveelheden lupinemeel (0,5 mg). 
Ter vergelijking: bij gebruik van lupinemeel in een 
koekje, bevat dit koekje ongeveer 300 mg lupine-
meel. Een opvallende bevinding in deze studie was 
dat geen enkele van de 39 geïncludeerde patiënten 
ooit van lupine als ingrediënt in voedsel gehoord 
had. Zij waren zich dus ook onbewust van de even-
tuele risico’s. 
Tevens werd onderzocht of het patroon van aller-
geenherkenning bij patiënten met een geïsoleerde 
lupineallergie anders was dan bij patiënten met zo-
wel een lupine- als een pinda-allergie. Patiënten met 
een lupineallergie, maar zonder pinda-allergie ble-
ken andere allergenen te herkennen dan patiënten 
met zowel een lupine- als een pinda-allergie.9 Het 
allergeen met een molecuulgewicht van 66 kDa, 
dat alleen herkend werd door de patiënten met een 
geisoleerde lupineallergie, is nader bestudeerd en 
lijkt een opslageiwit te zijn. 
Bij pinda-allergie zijn het ook vooral opslageiwit-
ten, zoals Ara h 1, Ara h 2, Ara h 3/4 en Ara 6, die 
allergische reacties veroorzaken.4 Door middel van 
remmingsproeven (immunoblotinhibities) met het 

bloed van patiënten met een lupineallergie die te-
vens een pinda-allergie hadden, kon kruisreactiviteit 
tussen lupine en pinda niet of nauwelijks worden 
aangetoond.9 Er bleek sprake van unieke allergenen. 
Lupineallergie kan dus voorkomen naast een aller-
gie voor andere peulvruchten (coallergie), maar kan 
ook als geïsoleerde allergie bestaan. 

interpretatie voor de praktijk
Omdat voor voedselallergie nog geen therapie be-
staat, dienen patiënten met een voedselallergie het 
voedingsmiddel waarvoor ze allergisch zijn, te ver-
mijden.10 
De nieuwe regelgeving omtrent het etiketteren van 
allergenen helpt patiënten bij het vermijden van 
een allergeen, omdat de aanwezigheid van de meest 
voorkomende allergenen, zoals bijvoorbeeld pinda 
en noten, op verpakkingen van voedingmiddelen 
moet worden weergegeven.11 Sinds december 2006 
is de industrie ook verplicht lupine te etiketteren.12 
Men moet zich echter realiseren dat etikettering al-
leen zin heeft als de patiënt met een voedselallergie 
zich bewust is van zijn allergie. Het onderzoek in 
dit proefschrift laat zien dat geen enkele patiënt zich 
bewust was van zijn lupineallergie en dat niemand 
überhaupt wist van het bestaan van lupine als ingre-
diënt in voedingsmiddelen. Dit toont aan, dat naast 
een goede diagnostiek ook goede voorlichting dient 
te worden gegeven. 

Conclusie
Lupineallergie komt vaak voor. Naast goede diagnos-
tiek is goede voorlichting erg belangrijk. Sinds decem-
ber 2006 dient lupine ook geëtiketteerd te worden. 

1. Lupine is een onbekend ingrediënt in voedingsmiddelen en veroorzaakt bij 30% van de patiënten 
die gesensibiliseerd zijn voor pinda, klachten. 

2. Lupineallergie kan ook voorkomen als geïsoleerde allergie.

3. Lupine komt onder andere voor in brood en banketproducten.

4. sinds december 2006 dient lupine ook geëtiketteerd te worden.

5. goede voorlichting over lupine als allergeen is belangrijk bij patiënten met een allergie voor peul-
vruchten, omdat zij lupine als ingrediënt in voedingsmiddelen niet kennen. 

aanwijzingen voor de praktijk
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