Bijlage 2b: Beoordelingsformulier
dubbelblinde placebogecontroleerde koemelkprovocatie
Het formulier voor zowel testdag 1 als testdag 2 invullen.
❒ TESTDAG 1

❒ TESTDAG 2

Naam kind ............................................................................................................................
Geboortedatum ..............................................………………………………………………….
Testdatum.............................................................................................................................
Type testvoeding ...........................................……………………………………………….…
Symptoomregistratie

Voorbeeld
Symptomen

Tijdstip
dosis
1

reactie

08.45
Jeuk

dosis
2

reactie

09.15

dosis
3

09.45

reactie

dosis
4

reactie

10.15

09.02

Urticaria buik
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Symptomen

Tijdstip
dosis 1

reactie

dosis
2

reactie

dosis
3

reactie

dosis
4

reactie

Symptomen kunnen zijn:
Huid	
jeuk, roodheid, lokale urticaria, gegeneraliseerde urticaria,
zwelling, overige.
Gastro-intestinaal	
angio-oedeem van de lippen, tong en gehemelte, jeuk in de mond,
(krampende) buikpijn, misselijkheid, spugen, diarree, overige.
Respiratoir 	neusobstructie, niezen, conjunctivitis, loopneus, gevoel van zwelling
keel, stridor/heesheid, hoesten, moeilijk slikken, benauwdheid,
astma aanval, overige.
Cardiovasculair	
tachycardie, slap worden, hypotensie, verminderd bewustzijn,
acute gedragsverandering, overige.
Samenvatting reacties op de testdag
❒ geen verschijnselen
❒ wel verschijnselen na dosis nummer ..............................................................................
Medicatie gegeven? ❒ nee ❒ ja

❒ antihistaminicum

							

❒ adrenaline

								
Lichamelijk onderzoek aan einde testdag
Naam beoordelaar ...............................................................................................................
Algemene indruk ..................................................................................................................
Hoofd/hals ...........................................................................................................................
Longen ................................................................................................................................
Huid (TIS-score) ...................................................................................................................

samenvatting JGZ richtlijn  Voedselovergevoeligheid

46

Tabel 2. Samenhang tussen de ernst van het eczeem, de scores van de afzonderlijke
componenten van het eczeem en de ‘three item severity (TIS)-score
ernst eczeem

Erytheem

Oedeem

Excoriaties

TIS-score

mild

geen-licht (0,1)

geen-weinig (0.1)

geen-gering (0,1)

1,2

matig

geen-matig (0,2)

geen-matig (0-2)

krabeffecten (0-2)

3-5

ernstig

fors (2,3)

oedeem/papels
(2,3)

zeer duidelijke krabeffecten (2,3)

6-9

Toelichting: mild eczeem=maximale TIS-score kan 2 zijn, matig eczeem=maximale TIS-score kan 5 zijn, ernstig
eczeem=maximale TIS-score kan 9 zijn. Allerlei varianten per component als onderdeel van de TIS-score zijn
mogelijk, afhanelijk van de erst (0-3) met steeds 3 als maximum.

Mild eczeem

licht erytheem (roodheid), geen/weinig oedeem en geen/geringe krabeffecten

Matig eczeem

matig erytheem, licht oedeem en wel enige krabeffecten

Ernstig eczeem

fors erytheem, oedeem/papels met duidelijke krabeffecten

Te ondernemen acties:
❒ Belafspraak met ouders na 48 uur.
❒ Symptoomscoreformulier voor thuis meegeven.
❒ 	Check bij de ouders of ze weten wat ze moeten doen bij reacties thuis
(contactgegevens).
❒ Check bij de ouders of ze het koemelkvrije dieet nog aanhouden.
❒ Voorlopige uitslag provocatie in status noteren.
Telefonische controle na 48 uur
Datum ...................................................................................................................................
Tijdstip ...................................................................................................................................
Naam arts/verpleegkundige .................................................................................................
Indien ja, specificeren ..........................................................................................................
Neus/ogen

❒ nee

❒ ja

Longen		

❒ nee

❒ ja

Huid			

❒ nee

❒ ja

Andere		

❒ nee

❒ ja

Wanneer zijn deze klachten opgetreden (hoeveel uren na provocatie)?
………………………………………………...............................................................................
Medicatie veranderd sinds laatste provocatie? Indien ja, specificeren.
………………………………………………...............................................................................
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Objectiveren symptomen (bij symptomen binnen 48 uur)
Datum ...................................................................................................................................
Tijdstip ...................................................................................................................................
Naam arts/verpleegkundige .................................................................................................
Indien ja, specificeren ..........................................................................................................
Neus/ogen

❒ nee

❒ ja

Longen		

❒ nee

❒ ja

Huid			

❒ nee

❒ ja

Andere		

❒ nee

❒ ja

Conclusie provocatiedag
Provocatie is reglementair afgerond (ten minste 75% van de laatst gegeven dosis
gedronken):
❒ ja			

❒ er is een objectieve reactie opgetreden

				

❒	er zijn herhaalde of persisterende subjectieve reacties
opgetreden

				

❒ er is geen reactie opgetreden

❒ nee		

❒ het kind weigerde de voeding volledig te drinken

				

❒ de provocatie is gestaakt op verzoek van de ouders

				

❒ anders, ………….……………………………….................................

Beoordeling provocatie
❒ positief
❒ negatief
❒ dubieus
Toelichting …………………………………………………………………………………………..
………………………………………………...............................................................................
………………………………………………...............................................................................
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EINDBEOORDELING DUBBELBLINDE PLACEBOGECONTROLEERDE
KOEMELKPROVOCATIE
Verbreek de code:

❒ provocatie dag 1 was koemelk/placebo

				

❒ provocatie dag 2 was koemelk/placebo

Eindbeoordeling provocatietest
❒ provocatie met koemelk................................................. (positief, negatief of onbeslist)
❒ provocatie met placebo................................................. (positief, negatief of onbeslist)
❒ eindbeoordeling DBPGVP.............................................. (positief, negatief of onbeslist)
Overleg met een gespecialiseerd centrum als de uitslag onbeslist is.
Een provocatie is geslaagd als ten minste 75% van de laatste provocatiedosis is
ingenomen.
FOLLOW-UP DUBBELBLINDE PLACEBOGECONTROLEERDE KOEMELK
PROVOCATIE
Vervolgadvies en te ondernemen acties:						
❒ Koemelkvrij dieet handhaven (bij positieve test).
❒ Koemelk thuis introduceren volgens schema (bij negatieve test).
❒ Maak telefonische afspraak voor over een maand.
❒ Bij onbesliste test verwijs naar (gespecialiseerde) 2e of 3e lijn.
❒ Informeer de huisarts, consultatiebureauarts, kinderarts en diëtiste.		
❒ Schrijf rapportage.
Controle thuisintroductie
Controleer na een maand of melkproducten inderdaad zijn geïntroduceerd.
Wanneer de klachten opnieuw optreden kan de introductie worden gestaakt en na enige
tijd weer worden hervat.
❒ Introductie van melkproducten is probleemloos gegaan.
❒ Bij de introductie van melkproducten zijn weer klachten opgetreden:
Toelichting …………………………………………………………………………………
Verwijs als de klachten opnieuw optreden naar de kinderarts.
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