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Koemelkallergie: 2 ziektes:
IgE vs niet-IgE

Darmmicrobiota en koemelkallergie: aanknopings
punten voor preventie en behandeling?

Gespreksleider

THEMA’S DIE BESPROKEN WORDEN:
Niet elke koemelkallergie vraagt om dezelfde behandeling
Wereldwijd stijgt de prevalentie van allergische aandoeningen, waarbij koemelkallergie (KMA) behoort
tot de meest voorkomende allergie bij kinderen. Wanneer spreken we van allergie en wat is de
immunologische achtergrond van allergie.

Wat is het onderscheid tussen een IgE- en een niet-IgE-gemedieerde koemelkallergie?
Een IgE-gemedieerde allergie wordt met name gezien bij kinderen met eczeem en kan juist veroorzaakt
worden door (onterecht) vermijden van koemelk. Een juiste diagnose en risico-inschatting is daarom van
belang. Klachten die lijken op een niet-IgE gemedieerde allergie komen vaak voor – dit is een heterogene
groep met aan aantal specifieke diagnoses. “Red flags” voor doorverwijzing zullen besproken worden en er
zal een kader geschetst worden voor juiste afwegingen in het wel/niet starten met dieetvoeding.

Wat is de rol van de darmmicrobiota op het immuunsysteem en specifiek bij
koemelkallergie?
Een disbalans van de darmmicrobiota vroeg in het leven wordt geassocieerd met de ontwikkeling van noncommunicable diseases (NCD’s) waaronder allergieën. Zonder een optimale darmmicrobiota vindt er een
suboptimale ontwikkeling plaats van het immuunsysteem. De achtergrond hiervan en wat dit betekent voor
de preventie en behandeling van koemelkallergie zal tijdens dit webinar besproken worden.

PRAKTISCHE GEGEVENS

Waar & Wanneer

Donderdag 17 juni 2021 van 19.30 tot 20.45 uur online.

Doelgroep	Huisartsen, kinderartsen, jeugdartsen, diëtisten, nurse practitioners,
verpleegkundig specialisten en jeugd- en kinderverpleegkundigen.
Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd bij ABC1, NVK, AbSg, ADAP, NAPA, VSR en V&VN.

Inschrijven	U kunt zich inschrijven door op de onderstaande link te klikken.
Na inschrijving ontvangt u per mail een link om deel te nemen aan de
webinar. Voor vragen kunt u een mail sturen naar scholing@nutricia.com.
Aan dit symposium zijn geen kosten verbonden.
Graag ontmoeten wij u digitaal tijdens dit webinar!

Klik hier om je te registeren

Mede mogelijk gemaakt door

