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Samenvatting
De prevalentie van allergische ziekten is hoog en symptomen hebben een grote impact op de kwaliteit 
van leven. Pollennieuws is een smartphoneapplicatie (app) die dagelijks actuele informatie geeft over 
verwachte pollenblootstelling en waarmee individueel ervaren symptomen gerapporteerd kunnen worden. 
De Pollennieuws-app is gratis beschikbaar voor smartphones. Gedurende een periode van twaalf maanden 
(2012) werden ervaren symptomen en ernst van symptomen vrijwillig gerapporteerd in de Pollennieuws-
app. Allergische symptomen die gerapporteerd konden worden, waren: conjunctivitis, rinitis, vermoeidheid, 
slecht slapen, dyspneu/piepende ademhaling en hoesten. De ernst van de symptomen werd gewaardeerd 
op een 10-puntsschaal (1 = geen symptomen, 10 = ernstige symptomen). Gerapporteerde symptomen 
werden geanalyseerd en gerelateerd aan de dagelijkse pollentelling van een gevalideerd pollentelstation. 
In 2012 gebruikten 18.546 personen de Pollennieuws-app. Er werden in totaal 90.882 symptoomrapporten 
ingediend. Twee of meer symptoomrapporten werden ingediend door 11.211 (36%) gebruikers met een 
mediaan van elf rapporten per gebruiker (interkwartielafstand (‘interquartile range’, IQR) 4-25). De rap-
porten bevatten gemiddeld twee symptomen en hadden een mediane ernst van 5 (IQR 3-7). Rinitis was 
het meest gerapporteerde symptoom (64%), gevolgd door conjunctivitis (54%), vermoeidheid (38%), 
slecht slapen (19%), dyspneu/piepende ademhaling (17%) en hoesten (13%). Zowel het aantal ingediende 
symptoomrapporten per dag als het aantal gerapporteerde symptomen bleek sterk geassocieerd met 
de ervaren ernst. Vrijwillige rapportage van allergische symptomen met behulp van de Pollennieuws-app 
voor smartphones bleek zeer succesvol. In een periode van twaalf maanden werden meer dan 90.000 
symptoomrapporten ingediend. De rapporten hebben waardevolle informatie over de waarnemingen en de 
geografische distributie van symptomen opgeleverd. Door overlap in gemeten pollendeeltjes van bomen, 
grassen en onkruid in de lucht was het niet mogelijk om valide correlatiematen te berekenen.   
(Ned Tijdschr Allergie & Astma 2014;14:89-97)
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Inleiding
Allergiegerelateerde aandoeningen zoals rinitis en con-
junctivitis komen veel voor in de algemene bevolking 
met een prevalentie van 10-30% bij volwassenen en tot 
wel 40% bij kinderen.1-4 Allergische symptomen zijn 
meestal mild van aard maar kunnen een grote invloed 
hebben op de kwaliteit van leven en vormen bovendien 
een aanzienlijke ziektelast door directe en indirecte kos-
ten.5-7 Allergische ziekten kunnen tevens leiden tot comor-
biditeit zoals astma, sinusitis en otitis.8-13 Kwaliteit van 
leven en ziektelast kunnen mogelijk verbeterd worden 
wanneer aan patiënten toegankelijke en betrouwbare 
informatie wordt aangeboden over pollenbelasting in 
de buitenlucht. Zelfmanagement van allergische symp-
tomen zou op basis van deze informatie ondersteund 
kunnen worden.
Pollennieuws is een Nederlands initiatief gestart in 2007 
met als doel objectieve, gratis en makkelijk toegankelijke 
informatie te leveren over pollen, (verwachte) pollen-
blootstelling en hooikoorts. Als aanvulling op de website 
(www.pollennieuws.nl) is in 2011 een smartphoneappli-
catie (app) ontwikkeld om actuele informatie te ver-
strekken over verwachte pollenblootstelling. Ook levert 
de app biologische achtergrondinformatie over planten, 
bomen, grassen en kruiden die hun pollen verspreiden 
via de lucht. Gebruikers van de app hebben de mogelijk-
heid om verschillende allergiegerelateerde symptomen 
en de ervaren ernst van deze symptomen te rapporteren. 
Eigen symptoomrapporten zijn terug te zien in een log-
boek, gekoppeld aan biologische informatie over pollen 

die de symptomen op dat moment veroorzaakt zouden 
kunnen hebben. Verder biedt de app een overzicht van 
de momentane regionale of landelijke symptomen die 
zijn gerapporteerd door andere gebruikers. De app is 
gratis beschikbaar en onafhankelijk van commerciële 
partijen.
In Nederland worden op twee locaties gevalideerde pol-
lentellingen verricht. Gedurende een periode van zeven 
dagen worden pollen verzameld door een Burkhard 
sampler. Hierin blijven deeltjes in de lucht zoals schim-
melsporen en pollen kleven aan een cellulosestrip met 
daarop een laagje vaseline. Analyse vindt achteraf plaats. 
Data van een van deze stations konden worden gebruikt 
voor de pollenblootstellingvoorspellingen op de Pollen-
nieuws-website en -app. 
Het doel van dit onderzoek was allergische symptomen 
en de ernst van de symptomen in de algemene bevolking 
te beschrijven op basis van zelfrapportage in de Pollen-
nieuws-app. We presenteren de retrospectieve analyses 
van een unieke serie van bijna 90.000 allergiegerelateerde 
symptoomrapporten. De gegevens zijn gedurende een 
jaar met behulp van de Pollennieuws-app verzameld. 
Symptomen, symptoomernst, datum, tijd en geografi-
sche locatie (via GPS) werden verzameld en gerelateerd 
aan data van pollentellingen.

Methoden
Dataverzameling
In dit onderzoek zijn de individuele symptoomrapporten 
(in de app ‘meldingen’ genoemd) gebruikt, die verzonden 

Summary
The prevalence of allergic disease is high and symptoms have major impact on quality of life. A smart-
phone application (Pollennieuws) was developed to provide daily-updated predictions on pollen exposure 
and to facilitate the reporting of individually perceived symptoms. The Pollennieuws application is available 
as a free download for smartphones. During a 12-month period (2012), perceived symptoms and symptom 
severity were submitted voluntarily through the Pollennieuws application. Allergic symptoms included 
conjunctivitis, rhinitis, fatigue, disturbed sleep, dyspnea/wheezing and cough. Symptom severity was rated 
on a 10-point scale (1 = no complaints, 10 = severe complaints). Reported symptoms were analyzed and 
related to daily pollen counts of a validated pollen monitoring station. In the year 2011, 18,546 individuals 
used the Pollennieuws application. Two or more symptom reports were submitted by 11,211 (36%) users 
with a median of 11 reports per user (interquartile range (IQR): 4-25). These reports contained an average 
of two complaints and had a median severity score of 5 (IQR 3-7). Rhinitis was the most frequently reported 
symptom (64%), followed by conjunctivitis (54%), fatigue (38%), disturbed sleep (19%), dyspnea/wheezing 
(17%) and coughing (13%). Both the number of submitted symptom reports per day and the number of 
reported symptoms were strongly associated with perceived symptom severity. Voluntary reporting of 
allergic symptoms using a smartphone application is feasible. More than 90,000 symptom reports were 
submitted during a 12-month period and have provided valuable information on symptom perception and 
geographical distribution of these symptoms. Due to an overlap of pollen from trees, grass and weeds in 
the air, it was not possible to calculate valid correlation measurements.
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zijn via de Pollennieuws-app in 2012 (januari tot en met 
december). Daarnaast zijn de gegevens van dagelijkse 
pollentellingen gebruikt om de blootstelling te bepalen. 

Pollennieuws
De Pollennieuws-website heeft meer dan 500.000 bezoe-
kers per jaar (bron: Webalizer 2.0; november 2012). In 
2011 werd ook een Pollennieuws-app ontwikkeld. De 
app bevat de hoofdonderdelen van de website, namelijk 
een actuele voorspelling van de pollenblootstelling (zie 
Figuur 1A), informatie over huidige pollenaantallen  
in de lucht en de planten die de pollen vrijgeven. Zes 
verschillende allergiegerelateerde symptomen kunnen 
gerapporteerd worden (zie Figuur 1B): last van de ogen 
(conjunctivitis), last van de neus (rinitis), vermoeidheid, 
slecht slapen en benauwdheid met piepen en hoesten. 
Ervaren symptoomernst is gewaardeerd op een 10-punts-
schaal met 1 = geen symptomen tot 10 = ernstige symp-
tomen. Symptoomernst wordt gescoord voor alle gerap- 
porteerde symptomen tegelijk;  er kan dus niet gediffe-
rentieerd worden in symptoomernst voor verschillende 
symptomen. Gebruikers kunnen in een persoonlijk log-
boek zelfgerapporteerde symptomen terugzien. Wanneer 
de smartphone gedraaid wordt naar een liggende positie, 

kunnen deze symptomen gecorreleerd worden met een 
bloeikalender om planten, bomen of kruiden waarvan 
de pollen mogelijk symptomen hebben uitgelokt, te 
identificeren (zie Figuur 2A, pagina 92). Het logboek kan 
geëxporteerd worden als een digitale spreadsheet voor 
persoonlijk gebruik of om te delen met zorgverleners. 
Met het symptoomrapport worden tijd van rapportage 
en geografische locatie (via GPS en alleen als daarin is 
toegestemd) meegezonden.

De Pollennieuws-app biedt de gebruiker:
•  een dagelijks geactualiseerde voorspelling van pollen-

blootstelling;
•  een mogelijkheid om symptomen en symptoomernst 

te rapporteren;
•  wekelijks of dagelijks bijgewerkte nieuwsitems over 

pollengerelateerde onderwerpen; 
•  een kalender met groei-informatie (tekst, video) over 

planten waarvan bekend is dat de pollen allergie-
symptomen kunnen veroorzaken; 

•  een persoonlijk overzicht van gerapporteerde sympto-
men en symptoomernst uitgezet tegen een kalender 
met biologische informatie corresponderend met de 
geselecteerde tijdspanne (Figuur 2B, pagina 92).

Figuur 1. Verwachting van het aantal pollen zoals dagelijks in de Pollennieuws-app wordt opgenomen vanuit de 

website van Pollennieuws.nl (A). Symptoomrapportagescherm (B). De contourlijnen op het kaartje (A) zijn samengesteld 

op basis van samengevoegde interpretaties van eigen waarnemingen betreffende pollen en pollenplanten, meetwaarden en 

waarnemingen van weersinformatie, pollenverwachtingen en pollentellingen. Deze gegevens worden aangevuld met waarnemin-

gen en symptoomrapporten van deelnemers van het pollennieuwspanel. 

A B
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Vanaf de introductie in april 2011 was de app alleen 
beschikbaar voor iOS; een Androidversie werd geïntro-
duceerd in maart 2012.

Pollentellingen
In Nederland zijn twee pollentelstations waar pollen-
tellingen worden verricht en waarvan de resultaten per 
zeven dagen beschikbaar zijn. Beide telstations gebruiken 
een Burkhard volumetrische sporensampler om deeltjes 
in de lucht, zoals pollen, te verzamelen. Eén telstation is 
gelokaliseerd bij het Leids Universitair Medisch Centrum 
in Leiden, dichtbij de kust, het andere bij het Elkerliek 
ziekenhuis in Helmond, in het binnenland. Pollen in de 
lucht die geïdentificeerd kunnen worden, zijn van bomen 
zoals hazelaar (Corylus), els (Alnus) en berk (Betula), van 
grassen, bijvoorbeeld vossenstaart (Alopecurus), kropaar 
(Dactylis), raaigras (Lolium) en timoteegras (Phleum), en 
kruiden als zuring (Rumex), weegbree (Plantago), brand-
netel (Urtica), bijvoet (Artemisia) en ambrosia (Ambrosia). 
De pollentellingen van het Elkerliek ziekenhuis zijn 
beschikbaar gesteld voor gebruik in deze studie. 

Proefpersonen
Vanwege privacyregelgeving zijn er geen gegevens over 
de demografische en klinische karakteristieken van de 
gebruikers. Het GPS-signaal van de smartphone geeft 
de geografische locatie van de gebruiker op het tijdstip 
van verzending van het symptoomrapport. Alleen gege-

vens van proefpersonen die in 2012 ten minste twee keer 
symptomen hebben gerapporteerd, zijn in de analyse 
geïncludeerd. 

Analyse
Om het gebruik van de Pollennieuws-app en symptoom-
rapportages te bestuderen is gebruikgemaakt van beschrij-
vende statistiek. Daarnaast zijn gedetailleerde analyses 
verricht van symptoomrapporten van ‘actieve gebruikers’. 
Actieve gebruikers zijn gedefinieerd als gebruikers die 
symptomen hebben gerapporteerd in de voorgaande der-
tig dagen en in 2012 ten minste tweemaal symptomen 
hebben gerapporteerd. De associatie tussen het aantal 
verzonden symptoomrapporten en actuele pollentellin-
gen door het jaar 2012 is grafisch gepresenteerd. Hierin 
wordt per dag gebruikgemaakt van het percentage actieve 
gebruikers die symptomen rapporteren met een symp-
toomernst van ≥ 8 en de actuele pollentelling. De cor-
relatie tussen het aantal ingezonden symptoomrapporten 
en symptoomernst is uitgedrukt in een pearsoncorrelatie-
coëfficiënt. Deze kan een waarde van ‘-1’ (perfect nega-
tieve correlatie) tot ‘0’ (geen correlatie) tot ‘1’ (perfecte 
positieve correlatie) hebben. Het aantal ingezonden 
rapporten per dag werd daarbij gecorrigeerd voor het 
aantal actieve gebruikers. Er is een lineaire regressie-
analyse uitgevoerd om de associatie tussen het aantal 
gerapporteerde symptomen en ervaren symptoomernst 
vast te stellen. 

Figuur 2A. Persoonlijk logboek van symptoomrapporten. 

De y-as geeft het aantal symptoomrapporten dat door een (1) 

gebruiker is gedaan in de betreffende maand (er kunnen meer 

symptoomrapporten per dag gedaan worden). Groen: geen of 

heel weinig last van hooikoorts (1-2). Geel: weinig last van hooi-

koorts (3-4). Oranje: redelijk veel last van hooikoorts (5-6). 

Rood: veel last van hooikoorts (7-8). Paars: extreem veel last 

van hooikoorts (9-10). Onder de maand wordt de gemiddelde 

last in kleur en numeriek aangegeven. Figuur 2B. Scrollen toont de bloeikalender. 
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Resultaten
Van 1 januari tot 31 december 2012 hebben meer dan 
31.000 mensen de Pollennieuws-app gedownload. In 
totaal hebben 18.546 gebruikers 90.882 symptoomrap-
porten verzonden. Twee of meer symptoomrapporten 
werden ingezonden door 11.211 gebruikers, met een 
mediaan van elf rapporten (interkwartielafstand (‘inter-
quartile range’, IQR) 4-25) per gebruiker. Er waren dus 
83.547 symptoomrapporten beschikbaar voor gedetail-
leerde analyse. Het gemiddeld aantal symptomen per 
symptoomrapportage was twee. Rinitis werd meer dan 
50.000 keer gerapporteerd; in 63,5 procent van alle symp-
toomrapporten werd een melding van rinitisklachten 
gemaakt. Alle afzonderlijke symptomen werden meer dan 
11.000 keer gerapporteerd. Tabel 1 toont de algemene 
karakteristieken van het aantal gebruikers, ingezonden 
symptoomrapporten, gerapporteerde symptomen en 
symptoomernst. Figuur 3 (pagina 94) geeft het aantal 
dagelijks ingezonden symptoomrapporten in 2012 weer. 
Het maximumaantal ingezonden symptoomrapporten 
op één dag was 1.645. Gemiddeld werden dagelijks 228 
symptoomrapporten ingezonden. Figuur 4 (pagina 94) 
laat de symptoomernst zien tegen de achtergrond van 

de pollentellingen. Het percentage actieve gebruikers 
dat symptomen rapporteerde met een ernstscore van ≥ 8 
is uitgezet tegen de getelde pollen (bomen, grassen en 
kruiden) op de dag van rapportage.
De pearsoncorrelatiecoëfficiënt voor de relatie tussen het 
aantal ingezonden symptoomrapporten en symptoom-
ernst was 0,362 (p = < 0,001). Dit suggereert dat het 
rapporteren van symptomen in de app gecorreleerd is 
met de symptoomernst die wordt ervaren. Lineaire regres-
sieanalyse toont dat ervaren symptoomernst significant 
hoger wordt naarmate er meer symptomen gerapporteerd 
worden. Symptoomernst liep uiteen van 2,9 (geen speci-
fieke symptomen gerapporteerd) tot 8,1 (zes symptomen 
gerapporteerd); zie hiervoor Figuur 5 (pagina 95).

Discussie
In deze studie zijn vrijwillig gerapporteerde allergie-
symptomen verzameld en geanalyseerd, is de associatie 
tussen pollentellingen, allergiesymptomen en symptoom-
ernst in een algemene populatie beschreven en is het 
gebruik van een logboek voor rapportage van allergie-
klachten bestudeerd. Gedurende het jaar 2012 zijn er in 
totaal 90.882 symptoomrapporten verzonden. Zeventig 
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Tabel 1. Algemene karakteristieken van het aantal gebruikers, ingezonden symptoom- 
rapporten, gerapporteerde symptomen en symptoomernst.

Aantal downloads Pollennieuws-app
iOs (%)

Android (%)

31.395
22.741 (72,4)

8.654 (27,6)

Aantal gebruikers met ≥ 1 symptoomrapport (% of totaal)
Toestemming gebruik van GPS-signaal

18.546 (59,1)
13.545 (73,0)

Aantal gebruikers met ≥ 2 symptoomrapporten (% of totaal)
2-5 rapporten 

5-10 rapporten

> 10 rapporten

11.211 (35,7)
7.036 (62,8)

2.119 (18,9)

2.056 (18,3)

Totaalaantal verzonden symptoomrapporten 83.547

Ingezonden rapporten per gebruiker* 11 (4-25)

Totaalaantal gerapporteerde symptomen
Rinitis†

Conjunctivitis†

Moeheid†

Verstoorde slaap†

Hoesten†

Dyspneu/piepende ademhaling†

170.970
53.036 (63,5)

45.284 (54,2)

31.735 (38,0)

15.871 (19,0)

11.215 (13,4)

13.829 (16,6)

Symptoomernst* 5 (3-7)

* Mediaan (25e-75e percentiel) onder gebruikers die ten minste twee symptoomrapporten verzonden. 
† Absolute aantal (% van alle symptoomrapporten).
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procent van de gebruikers die ten minste één symptoom-
rapport hebben inzonden, heeft toestemming gegeven 
voor het gebruik van het GPS-signaal om de geografische 
locatie vast te leggen. Dit resulteerde in een unieke data-
set van ervaren allergiesymptomen. Tot 31 december 
2012 werd de Pollennieuws-app door meer dan 31.395 

mensen gedownload en hebben 11.211 gebruikers (36% 
van alle gebruikers) ten minste twee symptoomrapporten 
ingezonden. De meest voorkomende symptomen waren 
rinitis en conjunctivitis. Samen vormden ze 57,5% van 
alle gerapporteerde symptomen. Gemiddeld werden er 
in 2012 per dag 228 symptoomrapporten verstuurd, 

Figuur 4. Percentage actieve gebruikers die symptomen rapporteerden met een symptoomernst ≥ 8 (per dag, 2012) 

en corresponderende pollentellingen voor bomen, grassen en kruiden. De y-as links geeft het percentage van het aantal 

symptoomrapporten van ernst 8, 9 en 10 ten opzichte van het totaalaantal symptoomrapporten van die dag; de y-as rechts geeft 

het aantal getelde pollen weer voor de betreffende dag.

Figuur 3. Aantal ingezonden symptoomrapporten per dag in 2012.



3
Nederlands Tijdschrift voor Allergie & Astma Jaargang 14, nr. 3 - 2014 95

met een maximum van 1.645 ingezonden rapporten op 
26 mei 2012. Het aantal dagelijks ingezonden symp-
toomrapporten is grafisch weergegeven in Figuur 3. In 
de laatste weken van 2012 was een opvallende stijging 
van het aantal ingezonden symptoomrapporten te zien. 
Dit bleek overeen te komen met een opmerkelijk vroeg 
vrijkomen van boompollen (vooral hazelaar en els) in 
december 2012.
Er werd een treffende (visuele) relatie gevonden tussen 
het percentage actieve gebruikers dat symptomen rap-
porteerde met een ernstscore van ≥ 8 en actuele pollen-
tellingen voor bomen, grassen en kruiden (Figuur 4). 
Vanwege een overlap in gemeten (on)kruid-, gras- en 
boompollendeeltjes in de lucht bleek het niet goed 
mogelijk om valide correlatiematen te berekenen.
Het aantal ingezonden symptoomrapporten is uitge-
drukt als een percentage van actieve gebruikers. Dit 
werd gedaan om te corrigeren voor het totaalaantal 
mensen die de app hadden gedownload en inactieve 
gebruikers. Zowel het aantal ingezonden symptoom-
rapporten als het aantal symptomen per melding was 
sterk geassocieerd met ervaren symptoomernst. Figuur 
6 geeft de geografische distributie van ingezonden 
symptoomrapporten in Nederland weer.

Onze resultaten illustreren dat nieuwe media en inter-
net in toenemende mate als een bron van gezondheids-
informatie worden gebruikt.14 Ze geven ook aan dat 
grootschalig epidemiologisch onderzoek met hulp van 
nieuwe media goed uitvoerbaar is. Er werden relatief 
frequent, op geheel vrijwillige basis, symptoomrapporten 
ingezonden; een totaalaantal van 83.547 rapporten werd 
verzameld en 170.970 individuele symptomen werden 
gedocumenteerd. Dat deze aantallen zo groot zijn, kan 
waarschijnlijk mede worden verklaard doordat gebruikers 
een prikkel hadden om de app te gebruiken: er werd 
feedback gegeven door het leveren van een persoonlijke 

symptoomgeschiedenis, grafische weergave van gerap-
porteerde symptomen en gedetailleerde informatie 
(tekst, video) over planten/bomen die mogelijk de erva-
ren symptomen hadden veroorzaakt. Uit deze studie 
blijkt dat het goed mogelijk is om patiëntgerappor-
teerde uitkomsten te verzamelen. Deze uitkomsten 
zouden gebruikt kunnen worden om zelfmanagement 
te verbeteren door bijvoorbeeld feedback-op-maat of 
zelfs een gericht behandeladvies te verstrekken.

Vanwege de vrijwillige aard van zowel het downloaden 
van de app als het verzenden van symptoomrapporten, 
heeft dit onderzoek een aantal beperkingen. Ten eerste 
kunnen er geen prevalentieschattingen van allergische 
ziekte afgeleid worden uit de verzamelde data en ook 
kan de aanwezigheid van allergische ziekte onder 
gebruikers niet gevalideerd worden.
Ten tweede zijn symptoomrapporten vrijwillig inge-
zonden via de app. Een nadeel van deze benadering is 
dat symptoomrapporten sterk vertekend kunnen zijn: 
er wordt meer gemeld door mensen die een hogere 
symptoomernst ervaren of door gebruikers die juist 
weinig tot geen symptomen ervaren. Gerapporteerde 
symptoomernst kan daarom vertekend zijn naar beide 
richtingen; de grootte van de onderzoekspopulatie kan 
deze bias evenwel hebben beperkt. Bovendien worden 
symptomen vroeg in het seizoen vaak ernstiger ervaren 
dan later in het seizoen, hetgeen invloed kan hebben 
gehad op het aantal symptoomrapporten. In de analyses 

Figuur 5. Correlatie tussen het aantal gerapporteerde 

symptomen en symptoomernstscore.

Figuur 6. Geografische distributie van symptoomrapporten.
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is daarom gecorrigeerd voor het aantal actieve gebruikers.
Ten derde hoeven gerapporteerde symptomen niet nood-
zakelijk gecorreleerd te zijn met pollenallergie. Andere 
inhalatieallergenen, zoals huisstof, huisdierallergenen 
en schimmels kunnen de symptomen die zijn gerappor-
teerd hebben uitgelokt. De sterke (visuele) associatie 
tussen getelde pollen en het aantal symptoomrapporten 
suggereert echter dat vooral pollen de symptomen bij 
actieve gebruikers van de app hebben veroorzaakt. 
Voor deze studie waren data van pollentellingen beschik-
baar van één pollentelstation. Het is echter bekend dat 
de regionale variatie in pollentellingen aanzienlijk is.15 
Het pollentelstation in Helmond waarvan de pollentel-
lingen gebruikt zijn, lijkt niettemin redelijk representa-
tief voor deze studie. Maar het is niet uit te sluiten dat 
dit invloed kan hebben gehad op de correlatie tussen 
gerapporteerde symptomen en gemeten pollentellingen, 
dat wil zeggen: onder- of overschatting van lokale pollen-
blootstelling voor mensen die symptomen rapporteren 
op grote afstand van het pollentelstation.
Er waren geen demografische data van gebruikers 
beschikbaar. Er is dus geen informatie over leeftijd, 
geslacht, medicatiegebruik en eventuele comorbiditeit. 
Ten slotte kon de symptoomernst van individuele 
symptomen niet gedifferentieerd worden omdat in de 
app enkel symptoomernst voor alle gerapporteerde 
symptomen samen aangegeven kon worden.

De Pollennieuws-app kan een waardevol hulpmiddel 
zijn voor het verzamelen van informatie over ervaren 
symptomen van allergische ziekte. Het doel van de  
Pollennieuws-app was om mensen te informeren over 
verwachte en actuele blootstelling aan pollen en dit te 
relateren aan individuele symptomen. De app richtte 
zich dus op het leveren van een toegevoegde waarde voor 
individuele gebruikers met hooikoortssymptomen, niet 
primair ten behoeve van onderzoek. Desalniettemin 
was een groot aantal symptoomrapporten beschikbaar 
voor analyse. Ervaren symptomen van allergische ziekte 
zijn nog niet eerder gerapporteerd op zo’n grote schaal. 
Nieuwe media, zoals een smartphone-app, maken het 
mogelijk om laagdrempelig en goedkoop data te verza-
melen en kunnen mogelijk ook weer leiden tot een betere 
voorspelling van verwachte symptoomernst en bloot-
stelling aan pollen. Het aantal symptoomrapporten bleek 
sterk geassocieerd met ervaren symptoomernst. Een 
dergelijke toename in ingezonden symptoomrapporten 
kan mogelijk weer gebruikt worden voor een betere 
voorspelling van hooikoortssymptomen in de nabije 
toekomst, eventueel ook op regionaal niveau. De Pollen-
nieuws-app kan zo uitgroeien tot een belangrijke middel 

om zelfmanagement bij allergische ziekte te ondersteu-
nen, helemaal wanneer individuele symptoomrapporten 
gebruikt kunnen worden om een gepersonaliseerde 
voorspelling van allergiesymptomen te genereren. 

Conclusie
Vrijwillig rapporteren van allergische symptomen met 
gebruik van een smartphone-app is haalbaar en bleek 
goed uitvoerbaar. Meer dan 18.000 actieve gebruikers 
hebben bijna 84.000 symptoomrapporten verzonden in 
een periode van twaalf maanden hetgeen waardevolle 
informatie heeft opgeleverd over ervaren symptomen, 
symptoomernst, correlatie met pollenblootstelling en 
geografische distributie. Door overlap in gemeten pol-
lendeeltjes van bomen, grassen en onkruid in de lucht 
was het niet mogelijk om valide correlatiematen te bere-
kenen. Het grote aantal symptoomrapporten en de 
gerapporteerde symptomen en symptoomernst illustre-
ren duidelijk dat de ziektelast van allergische ziekte in 
het dagelijks leven niet onderschat moet worden.
Soortgelijke apps kunnen waardevol zijn om patiënt-
georiënteerd onderzoek op te zetten en uit te voeren, 
zelfmanagement te ondersteunen, medische consumptie 
te verminderen, en mogelijk ook om de kwaliteit van 
leven van mensen met allergische ziekten te verbeteren.
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Aanwijzingen voor de praktijk

1. Het grote aantal symptoomrapporten van allergische klachten onderstreept het belang van onder-
kenning van de ziektelast die allergie met zich meebrengt.

2. Het gebruik van een app zoals Pollennieuws kan meerwaarde hebben voor patiënt, huisarts, en 
specialist voor de ondersteuning van zelfmanagement van allergische klachten.

3. Nieuwe media kunnen laagdrempelig ingezet worden ter ondersteuning van zelfmanagement van 
ziekte, maar ook voor grootschalige dataverzameling ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek.




