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Patch testing for lanolin contact allergy

Drs. J. Knijp1, prof. dr. D.P. Bruynzeel2, prof. dr. T. Rustemeyer3

Plakproefdiagnostiek bij 
wolalcoholallergie

SAMENVATTING 
Wolalcoholen worden verwerkt in cosmetische pro-
ducten en therapeutische zalven. Een contactaller-
gie voor wolalcoholen ontstaat door langdurige 
blootstelling op vooral de beschadigde huid. Een re-
cent onderzoek in het Amsterdam UMC toont aan 
dat een wolalcoholallergie relatief vaak voorkomt, 
met name bij patiënten met atopisch eczeem. Het 
aantonen van een wolalcoholallergie vereist adequa-
te plakproefdiagnostiek. De combinatie van de aller-
genen lanoline alcohol 30% in vaseline en Amerchol 
L101 50% in vaseline bleek effectief om een contact-
sensibilisatie aan te tonen.
(NED TIJDSCHR ALLERGIE, ASTMA, KLIN IMMUNOL 
2019;19:120-2)

SUMMARY
Lanolin is used in cosmetic products and topical me-
dicaments. Lanolin contact allergy develops after 
prolonged topical exposure, especially on damaged 
skin. A recent study in the Amsterdam UMC repor-
ted a relatively high prevalence of sensitisation to 
lanolin, particularly in patients with atopic dermatitis. 
Lanolin contact allergy is diagnosed by patch testing. 
The combination of lanolin alcohol 30% in petrola-
tum and Amerchol L101 50% in petrolatum is effec-
tive in patch testing for diagnosing lanolin contact 
allergy.

INLEIDING 
Wolvet is een natuurlijk product dat wordt verkregen uit 

schapenwol.1-3 Het bestaat uit 3 componenten: wolalcoho-

len, vetalcoholen en vetzuren.1,4 Vanwege het vette karak-

ter en de emulgerende werking worden wolalcoholen ver-

werkt in cosmetische producten, zoals dagcrèmes, zeep en 

make-up. Daarnaast worden wolalcoholen gebruikt in 

(therapeutische) zalven en crèmes, zoals Eucerin, cetoma-

crogolcrème en lanettecrème.2,4,5

Sensibilisatie voor wolalcoholen ontstaat door langduri-

ge blootstelling, met name op de reeds beschadigde 

huid.6 Het betreft een type IV-overgevoeligheidsreactie 

die een eczeem veroorzaakt, met als kenmerken ery-

theem, infiltratie, oedeem, papels, vesikels en crustae. 

Bij blijvende blootstelling kan zich chronisch eczeem 

ontwikkelen.7,8

Wolalcoholen hebben een wisselende samenstelling van-

wege variatie in het gebied van herkomst, het ras en de 
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leeftijd van de schapen. Dit maakt het mede moeilijk om 

de specifieke allergenen aan te duiden.2,9 Tevens worden 

wolalcoholen chemisch gemodificeerd (‘gereinigd’), wat 

resulteert in verschillende eindproducten.3 Bekende wol- 

alcoholen zijn bijvoorbeeld lanoline alcohol, Amerchol L101 

en adeps lanae. Cetylalcohol, stearylalcohol en cetearyl- 

alcohol zijn fracties van wolalcoholen die vaak worden 

genoemd op de ingrediëntenlijst van cosmetische pro-

ducten.4 

Een contactallergie voor wolalcoholen kan worden aan-

getoond met plakproeven. De vraag is echter: welke com-

binatie van plakproefallergenen is hierbij het effectiefst? 

PREVALENTIE
Over de prevalentie van een contactallergie voor wolalco-

holen in de algemene populatie bestaat weinig literatuur, 

maar het vermoeden is dat het niet frequent voorkomt.  

In 1975 werd de incidentie van een wolalcoholallergie  

geschat op 1,46-8,75 personen per miljoen per jaar.10 

Sensitisatie voor wolalcoholen komt echter vaak voor bij 

patiënten met eczeemklachten die worden verwezen voor 

plakproefdiagnostiek. Uit de literatuur blijkt dat bij 1-7% 

van de patiënten die plakproeven ondergaan de diagnose 

wolalcoholallergie wordt gesteld. De percentages zijn af-

hankelijk van het soort en aantal gebruikte plakproefal-

lergenen.5,11-14 Een recente retrospectieve studie op de af-

deling Dermato-allergologie in het Amsterdam UMC 

rapporteerde hogere percentages.15 De studiepopulatie 

bestond uit tertiair verwezen patiënten met een relatief 

hoge verdenking op een wolalcoholallergie. Tussen 2016 

en 2017 ondergingen 594 patiënten plakproefdiagnostiek 

met meerdere verschillende wolalcoholpreparaten. Van 

deze patiënten had 28,6% een positieve reactie op een of 

meer wolalcoholen. Bij het testen met een enkel standaar-

dallergeen (lanoline alcohol) lag het percentage rond de 

10%.

RISICOGROEPEN
Patiënten met atopisch eczeem vormen een risicogroep 

voor het ontwikkelen van een wolalcoholallergie.5,12,16 Dit 

komt waarschijnlijk door de verminderde barrièrefunctie 

van de huid in combinatie met het langdurig gebruik van 

zalven die wolalcohol bevatten.6,16 

In het Amsterdam UMC was de prevalentie van wolalcohol-

allergie onder patiënten met atopisch eczeem significant 

hoger dan de prevalentie onder patiënten zonder atopisch 

eczeem (36,5% versus 20,1%; p<0,001; ‘odds ratio’ [OR] 

2,28; 95%-BI: 1,56-3,34).15 Ook patiënten met veneuze 

stasis dermatitis en beenulcera vormen een risico-

groep.2,5,11,17 

DIAGNOSTIEK
Plakproeven spelen een belangrijke rol bij de diagnostiek 

van een wolalcoholallergie. Het standaard plakproefaller-

AANWIJZINGEN VOOR DE PRAKTIJK

1   Bij een verdenking op een wolalcoholallergie is het aanbevolen om te testen met zowel lanoline alcohol 
30% in vaseline als Amerchol L101 50% in vaseline. 

2   Op indicatie kan aanvullend worden getest met andere wolalcoholpreparaten, zoals gezuiverde fracties 
of zalven die wolalcohol bevatten, zodat de patiënt gerichte adviezen kan krijgen over de te mijden 
producten.  

3    Indien niet is getest met een uitgebreide wolalcoholenreeks, maar de patiënt wel een positieve reactie 
heeft op de standaardpreparaten lanoline alcohol of Amerchol L101 is het aan te bevelen om de 
patiënt alle soorten wolalcoholen te laten mijden, waaronder de fracties cetylalcohol, stearylalcohol en 
cetearylalcohol.

4   Bij therapieresistente eczeemklachten moet altijd worden gedacht aan een mogelijke wolalcoholallergie. 

5   Bij patiënten met atopisch eczeem is het verstandig om zalven en crèmes voor te schrijven die geen 
wolalcoholen bevatten. Basiszalven met lanette of cetomacrogol bevatten wolalcoholen. 
Op www.huidziekten.nl staat een overzicht van (therapeutische) zalven die wel of geen wolalcoholen 
bevatten. Dit kan helpen bij het maken van de juiste keuze.4
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geen is lanoline alcohol 30% in vaseline. Diagnoses kun-

nen echter worden gemist wanneer wordt getest met en-

kel dit allergeen. Daarom pleiten meerdere studies voor 

aanvullende plakproeven met andere wolalcoholprepara-

ten.2,14,18 Vooral voor Amerchol L101 is veel aandacht; dit 

is een mengsel van wolalcoholen en mineraaloliën.9,12 

Plakproefdiagnostiek met Amerchol L101 50% in vaseline 

geeft een hoger aantal positieve reacties en heeft een toe-

gevoegde waarde bij de diagnose van een wolalcohol- 

allergie.2,9,14,15,19 In het Amsterdam UMC werd dit recen-

telijk bevestigd: het toevoegen van Amerchol L101 als 

plakproefallergeen aan lanoline alcohol verhoogde het 

aantal diagnoses van 52 naar 87 patiënten (respectieve-

lijk van 8,8% naar 14,6%; p<0,001; OR 1,79; 95%-BI: 

1,24-2,58).15 Een deel van de patiënten met een positieve 

reactie op lanoline alcohol had een negatieve uitslag op 

Amerchol L101. De aanbeveling is dan ook om met beide 

preparaten te testen.

In gespecialiseerde centra kan op indicatie aanvullend 

worden getest met andere wolalcoholpreparaten, zoals 

gezuiverde fracties en zalven die wolalcohol bevatten. 

Deze producten hebben geen aanvullende waarde bij de 

primaire diagnose van een wolalcoholallergie, maar kun-

nen wel informatie geven over het specifieke allergeen 

dat de patiënt zal moeten mijden.15

CONCLUSIE
Een contactallergie voor wolalcoholen komt relatief vaak 

voor bij patiënten die worden verwezen voor plakproef-

diagnostiek. De prevalentie van positieve plakproeven is 

afhankelijk van het soort en aantal allergenen dat wordt 

getest en verschilt per kliniek. Wolalcoholallergie is een 

klinisch probleem, vooral voor patiënten die wolalcohol-

bevattende (therapeutische) zalven gebruiken. Atopisch 

eczeem, veneuze stasis dermatitis en beenulcera zijn risico-

factoren. Plakproefdiagnostiek met alleen het standaard- 

allergeen lanoline alcohol 30% in vaseline leidt tot onder-

diagnose. De combinatie van lanoline alcohol en Amerchol 

L101 leidt tot een hoger aantal relevante diagnoses en is 

daardoor effectief bij de plakproefdiagnostiek bij wol- 

alcoholallergie.
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