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Disclosure 

(Potentiële) belangenverstrengeling: geen 



Essentiële voedingsstoffen 

Reduceert kans op o.a. hart- en vaatziekten, kanker, depressie en inflammatoire ziekten. 

Reduceert bij kinderen de kans op het ontstaan van astma en allergische rinitis 

 

Mogelijkheden voor het eten van vis? 
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Visallergie 

• 0.1-0.4% (3-10%) wereldbevolking 

• Sensibilisatie door: eten van vis, contact of inhalatie 

• Symptomen variëren: oral allergy, huiduitslag, gegeneraliseerd 
angio-oedeem of braken tot anafylaxie 
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Visallergenen 

• β-Parvalbumine (major allergeen) 
– Panallergeen 

– Specifiek allergeen 

• Enolase en aldolase 

• Andere allergenen 
– Tropomyosine 

– Vitellogenine 
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β-Parvalbumine - panallergeen 

Kuehn A et al. Using molecular allergology in the clinical practice. 
Schulkes KJG et al. Clin Transl Allergy. 2014; 1;4:27 

Extreem hitte stabiel allergeen 
 
Grote kruisreactiviteit door 
structurele gelijkheid 
 
Slechts 59% met allergie voor 
parvalbumine reactie op alle 
vissoorten(!) 
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β-Parvalbumine - panallergeen 

Order Vis  Allergeen 
component 

Bereiding Parvalbumine 
(mg/g) 

Anguiliformes Paling Ang a 1   n.n.b. 

Clupeiformes Haring Clu h1 rauw 
gezouten 
gekookt 

3.8-5.7 
1.2-2.8 
3.0-4.4; 2.49 

Pilchard Sar sa1   n.n.b. 

Cypriniformes Karper Cyp c1 rauw 
gekookt 

2.5-5.0 
2.1-4.0 

Gadiformes Kabeljauw (Oostzee) Gad c1   n.n.b. 

Kabeljauw (Atlantische) Gad m1 rauw 
gezouten 
gekookt 

1.0-2.5; 0.2 
1.0-1.3 
1.3-1.9 

  Koolvis The c1   n.n.b. 

Perciformes Tonijn Thu a1 rauw 
gekookt 
blik 

0.01-0.05 
0.01-0.03 
NA 

  Zwaardvis 
  
Makreel 

Xip g1 
  
Sco s1 

rauw 
gekookt 
rauw 
gerookt 
gekookt 

0.01 
0.742 
0.3-0.7 
0.08-0.15 
0.2-0.5 

  Barramundi Lat c1   n.n.b. 

Pleuronectiformes Bot Lep w1 rauw 0.3 

Salmoniformes Zalm (Atlantische)  Sal s1 rauw 
gerookt 
gekookt 

1.9-2.5 
0.7-1.0 
1.5-1.9; 1.62 

  Zalmforel Onc m1 rauw 
gerookt 
gekookt 

2.0-2.5 
0.9-1.1 
1.7-2.0; 4.04 

Scorpaeniformes Roodbaars Seb m1 rauw 
gekookt 

2.0-3.0 
1.7-2.3 

Door het bewerken 
van de vis neemt 
het parvalbumine 
gehalte af 
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β-Parvalbumine - panallergeen 

Figuur 1: illustratie van de lichte en donkere banden per vissoort: 1, spieren met donkere 
banden; 2,3 en 4, dorsaal gelegen spieren; 5,6 en 7, ventraal gelegen spieren; 2 en 5, rostaal 
gelegen spieren; 4 en 7, caudaal gelegen spieren. Vissoorten met veel (A) en vissoorten met 
weinig spieren met donkere banden (B). De meeste parvalbumine wordt gevonden in het 
dorsaal-rostaal gelegen deel van de vis (nummer 2) 

Kobayashi Y et al. Food Chem. 2016;194:345-353. 
Kobayashi A et al. Allergy. 2006; 61: 357-63 

Verklaring: 
Net als mensen: I-band (actine, 
snelle bewegingen) en A-band 
(myosine) 
 
Hoeveelheid parvalbumine is 
4-8x groter in de lichte banden 
(I-band) 
 
Dorsaal-rostaal gelegen spieren 
bevatten meeste parvalbumine 
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β-Parvalbumine – specifiek allergeen 

Figuur 2: IgE analyse met ELISA van zalm en zalmforel parvalbumine. Soortgelijke titers werden 
gevonden voor parvalbumine van zalm en zalmforel. Er is geen IgE binding met kabeljauw, 
karper, makreel, roodbaars of haring parvalbumine 

Kuehn A et al. Allergy. 2011; 66(2):299-301. 
Kuehn A et al. Clin Exp Allergy. 2013; 43:811-22 
Raith M et al. Ann Allergy Asthma Immunol. 2014; 113(5): 571-572 

Uit het gehele β-parvalbumine 
repertoire wordt slechts één 
specifiek epitoop van 
parvalbumine herkent. 
 

Voor zalmachtige vissen & 
pangasius, meerval en 
zeeduivel   
 

Allergie voor β-parvalbumine 
kan beperkt blijven tot 1 of 
enkele vissoorten  
 

9/62 visallergische patiënten (15%) heeft alleen 
reacties op zalmachtige vissen 
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Enolase en aldolase 

Order Vis  Allergeen component Eiwitfamilie 
Gadiformes Kabeljauw (Atlantische 

oceaan) 
Gad m2 enolase 

  Gad m3 aldolase 
Perciformes Tonijn Thu a2 enolase 

Thu a3 aldolase 
Salmoniformes Zalm (Atlantische oceaan) Sal s2 enolase 
    Sal s3 aldolase 

Soortspecifieke allergie als er geen 
sensibilisatie voor parvalbumine is 
 
Kruisreacties enolase/ aldolase 
allergenen kabeljauw, zalm en 
tonijn mogelijk 
 
Onduidelijk: hittelabiel eiwitten 

Kuehn A et al. Front Immunol. 2014 22;5:179 
Kuehn A et al. Ann Allergy Asthma Immunol 2014; 113(6):670-671 

Figuur 3: Klinisch relevante sensibilisatie van kabeljauw enolase en aldolase, zonder sensibilisatie 
voor parvalbumine of andere vissoorten (kabeljauw, zalm, tonijn en baars) bij twee verschillende 
patiënten. PV = parvalbumine, E = enolase, A = aldolase.  

of 
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Andere allergenen 

Order Vis  Allergeen 
component 

Eiwitfamilie 

Perciformes Tilapia Ore m4 tropomyosine 
Salmoniformes Zalm (Stille oceaan) Onc k5 vitellogenine 

Tropomyosine  
 allergeen bij tilapia, kabeljauw, witte tonijn, zwaardvis, zeeduivel, platvis en heek. 
 Tropomyosine allergeen vis =/≠ tropomyosine allergeen schaal- en 
 schelpdieren? 

 
Vitellogenine 
 
Andere allergenen 
 Kabeljauw 63 kDa 
 Tonijn 94-105 kDa 
 Pangasius/Tilapia 18-45 kDa 
 Zwaardvis: 25, 28, 33, 38, 57 kDa 
 2 case reports specifieke allergie voor zwaardvis (allergeen onduidelijk) 

Liu R et al. Clin Exp Allergy. 2013; 43:365-77 
Gonzálex-Fernández J et al. Immunol Invest. 2018; 47:416-29 
Gonzálex-Fernández J et al. Ann Allergy Asthma Immunol. 2016;  116:74-76 
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Visallergie: 3 soorten patiënten 

Figuur 4:  Visallergische patiënten zijn te onderscheiden in drie groepen: (A) patiënten met IgE voor alle parvalbumine allergenen en vaak ook voor 
andere visallergenen. (B) patiënten met IgE voor parvalbumine van slechts één vissoort, zoals zalm. (C) patiënten zonder IgE voor parvalbumine, 
maar voor andere allergenen als enolase en aldolase. C = cod (kabeljauw), S = salmon (zalm), T = tuna (tonijn). Horizontale lijn geeft het gemiddelde 
weer. 

Kuehn A, et al. Clin Exp Allergy (2013) 43:811–22 
Kuehn A, et al. Ann Allergy Asthma Immunol 2014; 113(6):670-671 
Kondo Y, et al. Allergol Int (2005) 54:317–2310 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwigxr2t_8jdAhUQ6KQKHchiBRgQjRx6BAgBEAU&url=https://www.ambulanceblog.nl/logo-umcg/&psig=AOvVaw16SDVC2xJ7Q7xg_aF-JWCL&ust=1537512672372090


Werkwijze diagnostisering 

IgE beperkt beschikbaar. 
Alternatieven: huidtest of 
provocatietest 
 

Huidtest bij 
parvalbumine in dorsaal-
rostaal gelegen deel van 
de vis 
 

Serologische 
kruisreactiviteit met 
andere vissoorten ≠ 
klinische kruisreactiviteit 
 

Negatief IgE ≠ klinische 
relevantie 
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Eten van vis 

(Bijna) alle patiënten die allergisch zijn voor vis kunnen nog steeds vis eten. 
Gezien de gezondheidseffecten is belangrijk om te voorkomen dat een patiënt 
vis onnodig gaat vermijden. 
 
 
 

Kleuber et al. Curr Treat Options Allergy. 2019; 6:322-337 
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Allergisch voor alle vissoorten 

Alternatieve bronnen van omega-3: 

 

https://nl.dreamstime.com/stock-foto-raapzaadolie-en-bloemen-over-wit-wordt-ge%C3%AFsoleerd-dat-image41508733
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http://www.pngall.com/vitamin-png/download/18941
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Casus 

Patiënt, 22 jaar, werkzaam als kok. 
 

Anamnese: Sinds een half jaar 2x een allergische reactie van jeuk en tintelingen in de 
mond, kortademigheid en jeukende ogen 1x na het eten van enkele happen zalm en 
1x na het eten van enkele happen kabeljauw. Contact vissoort: jeuk aan de handen. 

Geschiedenis: alle vissoorten gegeten zonder problemen 

Vermijdt nu: alle vissoorten, behalve tonijn. Garnalen gb. 
 

Diagnostiek: 

IgE kabeljauw 27 kU/L, IgE kabeljauw Gad c1 51 kU/L 

IgE tonijn 7.2 kU/L 

IgE zalm 31 kU/L 
 

Hulpvraag: wil weten waar hij allergisch voor is en welke vissoorten hij wel kan eten 
 

Wat is uw behandelplan? 
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Casus 

Verdenking parvalbumine allergie met kruisreactiviteit 
 

Provocatie: 

Open provocatie met een opbouwend schema: 0.2 – 0.6 – 1.7 – 5.6 – 16.7 – 
55.5 gram gerookte makreel. 

Stap 1 (0.2 gram) en stap 2 (0.6 gram): jeuk op de tong. Andere stappen geen 
bijzonderheden; in totaal 80 gram opgegeten. 
 

Advies: 

Tonijn en makreel kunnen worden gegeten. Evt. kunnen andere vissoorten als 
zwaardvis en bot worden getest indien patiënt dit wenst.  

AAI werd voorgeschreven. 
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Take home message 

1. Patiënten met visallergie, 3 categorieën: 

                  - alle vissoorten (kunnen mogelijk wel tonijn, makreel, zwaardvis of bot eten) 

                  - aantal specifieke vissen 

                  - individuele vissoort 

     (Bijna) alle patiënten die allergisch zijn voor vis, kunnen nog steeds vis eten. 
 

2. Bij verdenking parvalbumine allergie: materiaal huidtest verzamelen van dorsaal-rostaal 

deel van de vis  
 

3. Tropomyosine ook een allergeen in vissoorten. Mogelijk toch kruisallergeniciteit schaal- 

en schelpdieren en vis 
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