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INLEIDING
Sommige mensen hebben nauwelijks symptomen door 

SARS-CoV-2, terwijl anderen ernstig ziek worden. Onder-

liggende aandoeningen, zoals pre-existente longziekten, 

obesitas en hart- en vaatziekten, zijn inmiddels bewezen 

factoren die het risico op ernstigere symptomen verhogen. 

Ook roken en een hogere leeftijd spelen een duidelijke rol. 

In de beschreven studie uit Korea werd de associatie tus-

sen allergische aandoeningen en SARS-CoV-2 onderzocht; 

specifiek de mate van ziek zijn en het verschil in klinische 

uitkomsten.1 Alle patiënten ouder dan 20 jaar die werden 

getest op SARS-CoV-2 in Zuid-Korea tussen 1 januari en 

15 mei 2020 werden geïncludeerd (N=219.959). Bij posi-

tief geteste patiënten (n=7.340) werd gekeken naar de 

duur van ziekenhuisopname, intensivecareopname, nood-

zaak voor beademing en overlijden.

De onderzoekers constateerden dat patiënten met niet- 

allergisch astma (NAA) en allergische rinitis (AR) een ver-

hoogde kans hadden op een positieve SARS-CoV-2-test; 

3,3% van de patiënten met AR, tegenover 2,8% bij patiënten 

zonder AR (‘adjusted odds ratio’ [aOR] 1,18; 95%-BI: 1,11-

1,25) en 2,3% van patiënten met NAA, tegenover 2,2% bij 

patiënten zonder astma (aOR 1,08; 95%-BI: 1,01-1,17). 

Van de positief geteste astmapatiënten werd bij 6,9% ern-

stige symptomen gerapporteerd (onder andere beademing 

en IC-opname), in vergelijking met 4,5% van de  

patiënten zonder astma (‘odds ratio’[OR] 1,62; 95%-BI: 

1,01-2,67). Bij patiënten met AR was dit in 4,7% van de 

gevallen, in vergelijking met 3,7% van de patiënten zonder 

AR (OR 1,27; 95%-BI: 1,00-1,64; p<0,05).

Patiënten met AR lagen gemiddeld 22,8 dagen (standaard-

deviatie [SD] 14,5) in het ziekenhuis, in vergelijking met 

21,8 dagen (SD 14,3) bij patiënten zonder AR (‘adjusted 

mean difference’ 0,71; 95%-BI: 0,02-1,40). Voor astma- 

patiënten was dit 24,6 dagen (SD 17,0) in vergelijking met 

22,1 dagen (SD 14,1) bij patiënten zonder astma (‘adjusted 

mean difference’ 0,89; 95%-BI: -0,25-2,3).

COMMENTAAR
Astma en allergische rinitis werden in dit onderzoek geas-

socieerd met een verhoogd risico op een positieve SARS-

CoV-2-test en slechtere klinische uitkomstmaten (overlij-

den, IC-opname, invasieve beademing). Voorzichtigheid 

is echter geboden bij de interpretatie van deze resultaten: 

de diagnosen allergische rinitis en astma zijn gebaseerd 

op ICD-codes uit de dossiers van de patiënten. Informatie 

over hoe vaak patiënten het afgelopen jaar last hadden van 

hun allergische aandoening was niet beschikbaar en gege-

vens over bijvoorbeeld rookgedrag van patiënten ontbra-

ken. Daarnaast zijn de resultaten gebaseerd op patiënten 

die zich hebben laten testen en dus vermoedelijk klachten 

hadden. Natuurlijk hebben mensen met astma en allergi-

sche rinitis eerder klachten die wijzen op COVID-19, 

daarom zal bij deze patiëntengroep waarschijnlijk een ho-

ger percentage positieve tests zijn gevonden.

Verder wordt in deze studie een aantal uitkomstmaten in 

een variabele geschaald: ‘severe clinical outcomes’. Hierbij 

is niet duidelijk hoeveel patiënten precies beademd wer-

den, op de IC hebben gelegen of zijn overleden. In hoever-

re dit dus direct kan worden vertaald naar de praktijk in 

Nederlandse ziekenhuizen is niet duidelijk. Ook zijn de 

significante variabelen maar ‘net aan’ significant en gaat 

het om kleine percentages. Over de klinische relevantie 

valt dus te discussiëren.
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Wel is deze studie een van de eerste grote studies die de 

associatie tussen allergische aandoeningen en COVID-19 

onderzoekt, waarbij tevens wordt gecorrigeerd voor overi-

ge comorbiditeiten door middel van onder andere ‘pros-

pensity score matching’. Om uit te zoeken wat het voor de 

Nederlandse praktijk betekent, zou grootschalig onder-

zoek in Nederland gedaan moeten worden onder allergie-

patiënten.
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