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De rol van allergie bij
de ontwikkeling van astma
Beste ouder(s) en/of verzorger(s), Het is begrijpelijk dat in uw
drukke leven met één of meer
Voor u ligt een nieuwsbrief van jonge kinderen dit soort dingen
de EUROPA-studie waar u samen erbij inschieten. Wij houden
met uw kind aan deelneemt. de vragenlijst daarom zo kort
Allereerst fijne feestdagen! We mogelijk zonder hierbij essentiële
vertellen u over de voortgang gegevens te missen.
van het onderzoek en geven
uitleg over de rol van allergie Mocht u een vragenlijst vergeten
bij de ontwikkeling van astma. zijn dan willen we u nadrukkelijk
vragen om de eerstvolgende
vragenlijst wel in te vullen, ook
Vragenlijsten
als uw kind geen klachten heeft.
Eens in de 6 maanden krijgt u een Alleen met uw hulp kunnen we
vragenlijst van de Europa-studie. ervoor zorgen dat het onderzoek
We gebruiken deze vragenlijst goed slaagt en kinderen in de
om te weten hoe uw kind zich toekomst helpt. Wij zullen u
ontwikkelt. Alleen met deze helpen door via de mail een
gegevens kunnen we beoordelen herinnering te sturen als u de
of het mogelijk is om op jonge vragenlijst bent vergeten in te
leeftijd astma te voorspellen. Van vullen.
het merendeel van de kinderen
hebben we complete gegevens.
Toch merken we helaas dat bij Voortgang
steeds meer kinderen een of Ondertussen bereiden wij de
meerdere vragenlijsten missen. derde fase van het onderzoek

Hooikoorts is een
allergie die vaak in
combinatie met
astma voorkomt

voor waarin wij longfunctie
metingen gaan doen bij de
kinderen. U krijgt op een later
moment hier meer informatie
over.
We kunnen ook melden dat we
begonnen zijn met de eerste
analyses op het bloed en snot
dat we van kinderen hebben
verzameld. Zo kijken we met
een revolutionaire techniek die
in het VUmc is ontwikkeld naar
de effecten die bacteriën in de
neus en keel hebben op allergie
en astma. Later meer hierover.
Ook kijken we naar de
aanwezigheid van allergie bij
alle kinderen bij wie bloed is
afgenomen. De EUROPA-studie
gebruikt hiervoor een unieke
techniek die in één druppel bloed
naar 112 allergieën kijkt. Als bij
uw kind bloed is afgenomen
dan ontvangt u binnenkort een
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De allergisch mars
is de verandering
van allergieën over
de jaren

persoonlijke uitslag met uitleg
thuis. Hieronder vertellen wij
alvast in het algemeen wat
allergie en astma met elkaar te
maken hebben.

Allergie
Er is een duidelijke link tussen
allergie en het onstaan van astma.
Maar wat is eigenlijk allergie?
Een allergie is een heftige
reactie van het afweersysteem
op lichaamsvreemde stoffen
(allergenen), die op zich helemaal
niet schadelijk hoeven te zijn, zoals
stuifmeelkorrels, huidschilfers
van dieren, uitwerpselen van
huisstofmijt, schimmelsporen
of voedsel. Hooikoorts is een
bekend voorbeeld van een
allergie. Bij hooikoorts komen
pollen van bijvoorbeeld grassen
in de luchtwegen. Soms kan het
lichaam niet goed inschatten dat
deze pollen onschuldig zijn. Het
afweersysteem valt dan deze
pollen aan met een ‘overdreven’
heftige reactie; een allergie. Net
als tegen een bacterie of virus
kan het lichaam dan antilichamen
maken tegen de onschuldige
pollen. Zo’n antilichaam noemen
we IgE. Als een volgende keer
hetzelfde allergeen binnenkomt
dan kan het antilichaam hier
aan koppelen en zich daarna
verbinden aan een imuuncel. Die
cel laat dan allerlei stoffen zoals

histamine vrij die uiteindelijk
klachten veroorzaken die bij een
allergie passen.

automatisch betekend dat een
kind ook allergisch is. Niet alle
kinderen met verhoogd IgE
hebben hier namelijk ook last
van. Omdat het nog onbekend
Allergie en astma
is hoe dit kan kijken we met
Net zoals kinderen met de EUROPA-studie goed hoe
hooikoorts last kunnen krijgen allergieën zich ontwikkelen bij
van een loopneus, tranende en uw kinderen en welke klachten
jeukende ogen bestaat er ook ze hier van hebben. Juist om die
allergisch astma. Bij astma uit de reden is het zo belangrijk dat
allergie zich met benauwdheid, we van alle kinderen volledige
piepen en hoesten doordat de informatie hebben via de
luchtwegspieren samentrekken, vragenlijsten.
longblaasjes zwellen en er slijm
in de longen ophoopt. Iemand Samenvattend is een allergie een
die één allergie heeft loopt combinatie van een antilichaam
risicico om meerdere allergieën (IgE) en typische allergische
te ontwikkelen. We zien dan klachten. Allergie speelt ook
ook vaak dat astma wordt een belangrijke rol bij de
voorafgegaan door andere ontwikkeling van astma. Dit
allergieën. Dit noemen we betekend niet automtisch dat
de allergische mars. Op baby elk kind met een allergie ook
leeftijd kan dit beginnen met astma zal krijgen. Heeft uw kind
voedselallergie en eczeem. Vaak bijvoorbeeld IgE tegen katten
verdwijnen deze klachten met zonder dat er klachten zijn dan
een paar jaar. Bij een deel van betekend dat niet automatisch
de kinderen blijven allergische dat de kat de deur uit moet. Dat
klachten bestaan maar gaan die valt alleen in overleg met een
zich via de longen uiten als astma. arts te overwegen als een kind
ook daadwerkelijk klachten heeft
Precies om die reden kijken wij die bij kattenallergie passen.
uitgebreid in het bloed naar de
aanwezigheid van IgE als teken Prettige feestdagen en tot
van allergie. Als wij dit IgE vinden volgend jaar,
weten we namelijk dat een kind
antilichamen heeft ontwikkeld Marc van der Schee
tegen dit allergeen, bijvoorbeeld
huisstofmijt. Maar belangrijk is Namens het EUROPA-studie
om te realiseren dat dit niet team - europastudie@amc.nl

