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De Sherlock Holmes van de geneeskunde  

‘Allergologen zijn  
goed in puzzelwerk’
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SPECIALISME IN BEELD

D
e allergoloog is de Sherlock Holmes binnen 
de geneeskunde, vertelt een enthousiaste 
Theo Roovers. Hij is als internist-allergoloog 
verbonden aan het Elisabeth-TweeSteden 

Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg. ‘Allergologie is een niet-
orgaangericht specialisme. De organen van een patiënt 
zijn vaak wel aange daan, maar dat is niet ons 
hoofdthema: wij richten ons op de opsporing van een 
mogelijke invloed van buitenaf die een allergie 
veroorzaakt.’ Dat die zoektocht een lastige is, blijkt wel 
uit het feit dat allergieën vaak niet worden gevonden of 
aange toond in de eerste- en tweedelijnszorg. Roovers: 
‘De basis van een allergiebehandeling is de elimi na tie 
van de allergiebron. Zolang je die niet kent, kun je geen 
behandeling inzetten en blijft een patiënt persisterend 
blootgesteld – met als gevolg een voortduring of zelfs 
verergering van klachten. De allergoloog zoomt dieper 
in op deze klachten, weet welke soorten allergenen er 
zijn en hoe ze moeten worden opgespoord. Het is dat 
puzzelwerk waar we zo goed in zijn.’

Samensmelting
De allergologie vindt zijn oorsprong in de jaren zestig 
van de vorige eeuw, als het vak vanuit de kno en 
longgeneeskunde uitgroeit tot zelfstandig specialisme. 
Het is op dat moment een bescheiden specialisme, met 
enkele opleidingsplaatsen in Groningen en Rotterdam. 

Hoewel de allergologie al jaren 

verankerd is in het medisch

specialistische landschap, is het 

specialisme relatief onbekend. En dat 

terwijl het vak enorme ontwikkelingen 

doormaakt die ook invloed 

hebben op andere specialismen. 

Bijvoorbeeld op het gebied van 

geneesmiddelenallergie.
Om aan de groeiende vraag te voldoen, wordt rond de 
eeuwwisseling besloten om het vak meer body te geven 
en onder te brengen bij de interne geneeskunde. Vanaf 
dat moment worden basisartsen eerst opgeleid tot 
internist en kunnen ze zich daarna verder specialiseren 
tot allergoloog. 

De evolutie van het specialisme houdt daar niet op, 
want anno 2018 hebben allergologen de handen ineen 
geslagen met immunologen. Wie nu aan de opleiding 
begint, wordt internist-allergoloog/klinisch-immunoloog. 
Een logische ontwikkeling, vindt Roovers: ‘In de eerste 
plaats omdat allergie een belangrijk onderdeel is van 
het immunologische lijden. Maar ook omdat allergologie 
en immunologie binnen de klinische kaders nog steeds 
kleine specialismen zijn, terwijl ze de afgelopen jaren 
grote sprongen hebben gemaakt op wetenschappelijk 
terrein. Via deze weg willen we beide vakken beter op 
de kaart zetten.’
 
De samensmelting heeft er al voor gezorgd dat meer-
de re internistenmaatschappen hun deuren hebben 
opengezet voor de combinatie van deze twee vakgebie-
den. Internist-allergoloog Zana Tempels-Pavlica van het 
Diakonessenhuis Utrecht is daar enorm blij om. ‘We 
zijn van twee naar vijf opleidingsklinieken gegaan en 
steeds meer collega’s zijn in ons geïnteresseerd. Het zou 
mooi zijn als deze lijn doorzet en in de toekomst tot een 
verdere uitbreiding van ons vak leidt.’

Internist-allergoloog Zana Tempels-Pavlica:

‘In negen van de tien 
gevallen blijkt een patiënt 
helemaal niet allergisch voor 
een geneesmiddel’
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onder de interne geneeskunde vallen – maar hebben 
het specialisme wel als aandachts gebied. Tempels-
Pavlica: ‘De allergoloog ‘oude stijl’, dus vanuit de kno  
en longgeneeskunde, ziet patiënten van alle leeftijden. 
Als internist-allergoloog ben je beperkter qua 
patiënten populatie, aangezien je alleen in aanraking 
komt met volwassenen. Door de aanwezigheid van een 
internist-allergoloog en een kinderarts-allergoloog kun 
je op dezelfde polikliniek begeleiding bieden aan 
zowel kinderen als volwassenen. Het Diakonessenhuis 
werkt al volgens deze constructie, die veelbelovend is: 
zo proberen we gezamenlijk actief iets te doen tegen 
de ontwikkeling van allergieën in de toekomst. 
Patiënten zijn daar natuurlijk enorm bij gebaat.’ 
Ook Theo Roovers zou dit de ideale situatie vinden 
voor álle allergologen en hun patiënten. ‘Je moet 
dan wel één centrum hebben voor patiënten van 
alle leeftijden, waar zowel internist-allergologen en 
kinderarts-allergo lo gen werken. Mijn wens is dat er 
binnen tien jaar meer gespecialiseerde centra komen.’

Drukker dan ooit
Dat die uitbreiding nodig is, blijkt wel uit het toenemend 
aantal mensen dat met een allergie rondloopt: ruim 
veertig procent van de Nederlandse bevolking. En dat 
aantal neemt toe. Volgens Europese allergieorganisaties 
ligt het percen tage bij pasgeborenen al op vijftig 
procent. Klimaatverandering is één van de redenen van 
die toename. ‘We zien in Nederland allergieën ontstaan 
die we dertig jaar geleden niet hadden, bijvoorbeeld 
door de allergene pollen van de Ambrosia, een plant die 
oorspronkelijk uit Amerika komt. En zo spelen er nog 
veel meer factoren een rol, bijvoorbeeld ons toegeno-
men reisgedrag’, aldus Tempels-Pavlica. Beide allergo-
logen zien die tendens terug in hun praktijk. Het is 
drukker dan ooit en de wachtlijsten nemen toe. Roovers: 
‘Het ETZ heeft de grootste allergologenmaatschap van 
Nederland, terwijl we uit slechts vier man bestaan. Veel 
provincies hebben niet eens een allergoloog in de 
buurt. Dat betekent dat we een grote regionale functie 
hebben. Wij zien patiënten uit Zeeland, Noord-Brabant 
en zelfs een stukje van Limburg. Er is kortom veel werk 
aan de winkel.’

De allergologen zijn dan ook positief gestemd over het 
groeiend aantal kinderartsen dat een fellowship allergo-
logie volgt. Zij worden in het BIG-register weliswaar niet 
geregistreerd als allergoloog – die titel blijft vooralsnog 
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Diagnose ontkrachten
De komst van die gespecialiseerde allergiecentra zou 
de zichtbaarheid van het specialisme kunnen vergroten. 
Want ondanks de allergietoename is het vak relatief 
onbekend bij collega’s in de eerste- en tweedelijn. 
Tempels-Pavlica: ‘Het is dubbel: enerzijds weten 
colle  ga’s niet precies wat we doen, maar in de 
ziekenhui zen waar wel een allergoloog werkt, is men 
bijzonder tevreden over wat diegene intern te bieden 
heeft.’ En dat is veel, vervolgt Tempels-Pavlica. Als 
voorbeeld noemt ze de problematiek rondom genees-
middelen allergie. ‘Met name de oudere patiënten 
hebben vaak een dossier waarin staat dat ze allergisch 
zijn voor bepaalde geneesmiddelen, en daardoor niet 
met een standaardmedicijn behandeld kunnen worden. 
Zo’n diagnose is soms al twintig jaar oud en niet altijd 
correct. Het kan namelijk ook om een bijwerking gaan, 
aangezien veel bijwerkingen als allergie worden 
beschouwd. Dat allergielabel blijft vervolgens jarenlang 
hangen en gaat over van dokter op dokter. Het gevolg 
is dat een goede behandeling uitblijft. De allergoloog 
wordt nu steeds vaker ingeschakeld om zo’n genees-
middelen allergie opnieuw te beoordelen. In negen van 
de tien gevallen blijkt een patiënt niet allergisch en 
ontkrachten we de diagnose.’
 
Dit zogeheten delabelen is een grote opluchting voor 
collega-specialisten, weet Roovers. ‘Alleen al in het  
ETZ liggen momenteel 22 patiënten met het label 
penici lline allergie. Die krijgen allemaal alternatieve 
middelen met meer bijwerkingen en minder effec-
tiviteit. Mijn collega’s zijn enorm dankbaar als ik na een 
relatief eenvoudig onderzoek concludeer dat een 
patiënt toch niet allergisch is, en al die dure speciali-
stische middelen weer de reservekast in kunnen. 
Verschillende zieken -hui zen in de regio maken gebruik 
van onze expertise.’ Het delabelen heeft nóg een 
belangrijke functie, want het draagt ook bij aan een 
halt toeroepen van de resistentie tegen antibiotica. 
Roovers: ‘Vooral de antibiotica die al gereserveerd is 
voor extreem bij zondere infecties. Zo proberen we te 
zorgen dat ons land niet afstevent op resistenties waar 
geen middelen meer voor bestaan, zoals in Zuid-
Europa al werkelijkheid is.’

Pinda-preventie
Het bestrijden van een voedselallergie is nog niet 
mogelijk, maar daarin staat de allergologie niet stil. 
Theo Roovers: ‘We bevinden ons nu in een fase 
waarin steeds meer evidence based onderzoek wordt 
gedaan naar het behandelen van voedselallergieën 
met immunotherapie. Het is een ontwikkeling waar 
we met smart op wachten, aangezien het mijden van 
voedsel nu de enige remedie is voor een patiënt. Maar 
de onderzoeksresultaten zijn veelbelovend, dus ik ben 
hoopvol gestemd dat er in de komende vijf jaar een 
beleid gaat komen dat in de praktijk zal leiden tot 
minder allergische kinderen en volwassenen.’ 

Nu al maakt het specialisme grote sprongen op 
preventievlak. Zo krijgt een preventieve behandeling om 
de ontwikkeling van een voedselallergie te voorkomen, 
een enorme schwung. Zana Tempels-Pavlica: ‘Denk aan 
kinderen waarbij één van de ouders een ernstige pinda-
allergie heeft. Door een kind vroegtijdig en gedoseerd 
bloot te stellen aan pinda’s – door ze te mengen in een 
fruithapje of koekje – wil je voorkomen dat het later 
ook zo’n allergische reactie ontwikkelt. Uiteraard doe 
je vooraf uitgebreid onderzoek om uit te sluiten of een 
kind al allergisch is, anders is het geven van pinda’s 
ronduit gevaarlijk. Ook daarom zie ik zoveel in het 
werken vanuit gespecialiseerde allergologische centra: 
behalve goede begeleiding zijn eventuele allergische 
reacties ook meteen te behandelen.’ 

Meer over federatiepartner Nederlandse 
Vereniging voor Allergologie (NVvA) vindt u op: 
http://nvva-allergologie.nl/

Internist-allergoloog Theo Roovers:

‘Veel provincies hebben  
geen allergoloog in de 
buurt. We hebben een grote 
regionale functie’

http://nvva-allergologie.nl/

