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THE MULTIFACTORIAL NATURE OF FOOD ALLERGY 
 

STELLINGEN 
 

1. Ongeveer 10-12% van de Nederlandse adolescenten en volwassenen geeft aan voedselallergie te 
hebben. De meerderheid hiervan rapporteert atypische symptomen. - dit proefschrift 

2. Volwassenen die denken dat ze voedselallergie hebben maar atypische symptomen rapporteren 
hebben over het algemeen een lagere kwaliteit van leven en rapporteren meer burn-out en depressie, 
vergeleken met volwassenen zonder voedselallergie. - dit proefschrift 

3. Voedselallergie wordt het meest gerapporteerd door jonge vrouwen. - dit proefschrift 
4. Volwassenen die opgegroeid zijn in een stadse omgeving hebben een hoger risico op voedselallergie 

vergeleken met volwassenen die opgegroeid zijn op het platteland. - dit proefschrift 
5. Er worden te weinig adrenaline auto-injectoren voorgeschreven aan kinderen met voedselallergie die 

een hoog risico lopen op een ernstige anafylactische reactie. - dit proefschrift 
6. Kinderen met een broer of zus met bewezen voedselallergie moeten alleen getest worden op 

voedselallergie als hiervoor ook klinische aanwijzingen zijn. - dit proefschrift 
7. Mutaties die leiden tot een verminderde functie van het Filaggrine gen, belangrijk voor de 

barrièrefunctie van de huid, verhogen het risico op voedselallergie bij kinderen. - dit proefschrift 
8. Specifieke varianten van het STAT6 gen verhogen het risico op voedselallergie bij kinderen. - dit 

proefschrift 
9. Specifieke varianten van de HLA genen verhogen het risico op pinda allergie bij kinderen. Dit effect 

lijkt onafhankelijk van andere atopische comorbiditeiten - dit proefschrift 
10. De prevalentie van zelf-gerapporteerde chocolade-allergie en suikerallergie is respectievelijk 0,22% en 

0,17% onder volwassenen uit Noord-Nederland. - dit proefschrift  
11. Dwarsliggers houden de trein op de rails - Frans Hiddema 
12. Storms make trees take deeper roots - Dolly Parton 
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