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Samenvatting
Astma is de meest voorkomende chronische
ziekte op de kinderleeftijd, waarvan de prevalentie de laatste tientallen jaren toegenomen
is. Naast genetische aanleg zijn er vele factoren die invloed hebben op het ontstaan van
astma en allergie, waaronder blootstelling
aan allergenen binnenshuis. Tot nu toe heeft
onderzoek dat gericht is op de blootstelling
aan honden en katten in huis zeer verschillende resultaten opgeleverd. Hier worden de
studies besproken die gepubliceerd zijn sinds
het laatste overzichtsartikel over dit onderwerp dat is verschenen in 2003. Zij concludeerden dat er veelal een verminderd risico
voor sensibilisatie en ziekte gezien wordt als
kinderen op jonge leeftijd worden blootgesteld aan honden en katten. Sindsdien zijn

er 2 cross-sectionele en 4 geboortecohortstudies over dit onderwerp gepubliceerd. Na
analyse bleek dat blootstelling aan honden
lijkt te beschermen tegen sensibilisatie, terwijl blootstelling aan katten juist de kans op
sensibilisatie en het ontwikkelen van astmasymptomen lijkt te vergroten. Helaas wijzen
niet alle resultaten dezelfde kant uit, wat verklaard zou kunnen worden door verschillen
tussen de studies in de methodologie of in de
bestudeerde populaties. Ook zou het verschil
tussen de allergenen van hond en kat het
verschil in uitkomst kunnen verklaren. Meer
onderzoek is daarom nodig om de aard van
de relatie tussen blootstelling aan honden en
katten en de ontwikkeling van sensibilisatie
en astma aan te tonen.

Inleiding

van huisdieren, alhoewel ook hiervoor het bewijs
niet waterdicht is.1,5-9 Daarnaast is bewezen dat allergenen van zowel katten als honden constant om
ons heen zijn en dat we daarom niet aan blootstelling kunnen ontkomen.10,11 Er is een aanzienlijke
hoeveelheid onderzoek gedaan naar het effect van
blootstelling van jonge kinderen aan huisdieren op
sensibilisatie en het ontstaan van astma en allergie.
In de afgelopen jaren zijn er verbanden gelegd met
zowel de hygiënehypothese, als de aanwezigheid van
endotoxinen in de leefomgeving.4,12-14 Ondanks dat
het nog steeds aanbevolen wordt om in de eerste
levensjaren van het kind huisdieren te vermijden,
hebben studies de afgelopen 15 jaar vraagtekens
gezet bij dit advies.2 Helaas wordt het uit de litera-

Astma is de meest voorkomende chronische ziekte
op de kinderleeftijd in bijna alle westerse landen.1
In deze groep en onder de jongvolwassenen wordt
een toename gezien van zowel astma als allergie.2
Het is algemeen aanvaard dat genetische aanleg
een rol speelt in de ontwikkeling van astma, maar
dit alleen kan de grote toename in ziektegevallen
niet verklaren.1,3,4 Volgens de ‘Global Initiative for
Asthma’ zijn allergenen die in huis gevonden worden
van grote invloed op exacerbaties en waarschijnlijk
ook op het ontstaan van astma.2 De wetenschappelijke data hierover zijn echter niet eensluidend. Het
is algemeen aanvaard dat de hoeveelheid allergenen
binnenshuis beïnvloed wordt door de aanwezigheid
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Tabel 1. Samenvatting van de relevante studies die gepubliceerd zijn na 1 januari 2004.
Studie

Ontwerp, leef- Soort bloottijd, populatie- stelling
grootte (n)

Uitkomstmaat

Associatie tussen blootstelling en astma

De Meer et al.17
(2005), Nederland

cs, 8-13 jaar,
n=1.555

blootstelling
aan katten en
honden voor
leeftijd 2 jaar

q, ht, IgE

blootstelling in de eerste 2
jaar zou beschermen tegen
atopische sensibilisatie,
maar niet tegen gerelateerde
symptomen

blootstelling
aan katten en
Fel d1

q, IgE, IgG, 1. blootstelling aan katallerbhr, Fel d1 genen in een omgeving met
in huisstof weinig katten geeft hogere
sensibilisatie
2. alleen in de erg hoog
blootgestelde groep is de
sensibilisatie verlaagd
3. katspecifiek-IgG-antilichaamniveaus beschermden
kinder met IgE-gemedieerde
sensibilisatie niet tegen
‘wheeze’

Lau et al.8 (2005), gc, 10 jaar,
Duitsland
n=750

Torrent et al.18
(2007), Engeland
en Spanje

gc, 6 jaar,
n=1.182

blootstelling
aan huisdieren, Fel d1 in
huisstof

q, ht

niet-lineaire relatie tussen
blootstelling thuis en sensibilisatie en de diagnose ‘astma’
of ‘wheeze’

Perzanowski et
al.19 (2008), Verenigde Staten
van Amerika

gc, 5 jaar,
n=242

blootstelling
aan katten,
Fel d1 in huisstof

q, IgE, IgG

het hebben van een kat is een
positieve risicofactor voor het
ontwikkelen van sensibilisatie, welke gerelateerd is aan
‘current wheeze’ en rinitis

Chen et al.5
(2008), Duitsland

gc, 6 jaar,
n=3.155

blootstelling
aan honden

q, IgE

het hebben van een hond
beschermt tegen het ontwikkelen van sensibilisatie voor
inhalatieallergenen, maar niet
tegen het ontwikkelen van
allergische symptomen en
ziekten

Hugg et al.20
(2008), Finland
en Rusland

cs, 7-16 jaar,
n=1.106

blootstelling
aan katten en
honden

q

blootstelling aan katten verhoogt het risico op astma,
terwijl blootstelling aan honden dit risico verlaagt

cs=cross-sectioneel, gc=geboortecohort, q=questionnaire, ht=huidtest, bhr=bronchiale
hyperreactiviteit.

tuur nog steeds niet duidelijk of we jonge kinderen
nu wel of juist niet zouden moeten blootstellen aan
huisdieren. Het laatste overzichtsartikel dat de relatie tussen blootstelling aan katten en honden en de
ontwikkeling van astma besprak is die van Ownby
en Johnson, gepubliceerd eind 2003.15 Zij concludeerden dat hoewel veel studies een verminderd risico op sensibilisatie en astma laten zien als kinderen
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op jonge leeftijd worden blootgesteld aan katten en
honden, er kanttekeningen geplaatst moeten worden bij een dergelijke conclusie, aangezien bias en
‘confounders’ de relatie tussen blootstelling en uitkomst zouden kunnen vertekenen.
Methoden

Voor dit literatuuroverzicht is gezocht naar relevante
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literatuur via PubMed zonder datarestrictie en EMBASE over de periode 2000-2008. Er werd gebruik
gemaakt van de volgende termen: ‘pets’, ‘domestic
animals’, ‘allergy’, ‘hypersensitivity’, ‘asthma’ en
‘children’. Vervolgens werden de samenvattingen van
de artikelen beoordeeld op relevantie op basis van de
volgende criteria: geschreven in de Nederlandse of
Engelse taal, datum van publicatie na 1 januari 2004
(na de publicatie van Ownby en Johnson), blootstelling aan katten en/of honden, blootstelling in het
eerste levensjaar en leeftijd van analyse >5 jaar.15 De
relevante artikelen werden vervolgens beoordeeld op
kwaliteit, waarvoor gebruik gemaakt werd van de
criteria die door Apter beschreven zijn.16 Deze criteria worden gebruikt om de causale relatie tussen
blootstelling en uitkomst te beoordelen en scoren
de volgende punten: consistentie van de resultaten
in verschillende onderzoeken, temporaliteit van het
onderzoek (de blootstelling vindt plaats voor de uitkomst), sterkte van het bewijs (hoog relatief risico
(RR)), dosis-responsrelatie, omkeerbaarheid van
het effect, specificiteit van de associatie (de oorzaak
heeft maar 1 effect), het gebrek aan ‘confounders’,
bias en/of ‘random error’, en de opzet van de studie
waarbij een gerandomiseerd onderzoek het hoogste
scoorde terwijl een ‘case report’ het laagste scoorde.
Resultaten

Uit de 17 gepubliceerde studies werden er 6 geselecteerd op basis van de hierboven beschreven criteria. Van deze 6 studies waren er 2 cross-sectioneel
van opzet en de overige 4 studies waren uitgevoerd
in een prospectief geboortecohort. In Tabel 1 is de
meest relevante informatie uit deze studies weergegeven.
De eerste studie is een cross-sectionele studie uit
2005 uitgevoerd door De Meer et al. in Nederland
die het effect van dagopvang, oudere broer of zus,
huisdieren en respiratoire ziekte (niet gespecificeerd)
in de eerste 2 levensjaren op sensibilisatie en symptomen van astma onderzocht.17 Dit onderzoek werd
uitgevoerd onder 1.555 8- tot 13-jarige schoolkinderen. Er werd gebruik gemaakt van uit het Engels
vertaalde, gestandaardiseerde vragenlijsten (International Study of Asthma and Allergy (ISAAC)) over
‘wheezing’, astma, rinitis en leefomgeving gedurende de eerste 2 levensjaren. Sensibilisatie werd onderzocht door middel van huidtesten en serumspecifiek
immunoglobuline (Ig)E. Deze studie liet zien dat
blootstelling aan een huisdier voor de leeftijd van 2
jaar een significant beschermend effect heeft op de
ontwikkeling van sensibilisatie in de leeftijd van 8
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tot 13 jaar, welke ook significant bleef na aanpassing voor mogelijke ‘confounders’ (‘odds ratio’ (OR)
0,78; 95% betrouwbaarheidsinterval (BI) 0,61-0,99;
p<0,05). Dit gold echter niet voor de ontwikkeling
van astma, welke gedefiniëerd was als: de diagnose
‘astma’, ‘current wheeze’ of behandeling met corticosteroïden (OR 0,73; 95% BI 0,39-1,36). Deze studie
maakte overigens geen onderscheid tussen het effect
van kat of hond.
Een cross-sectionele studie die uitgevoerd is door
Hugg et al. in 2008, onderzocht de verschillen tussen blootstelling aan dieren en het voorkomen van
astma onder 1.106 kinderen tussen de 7 en 16 jaar,
woonachtig in Finland en Rusland.18 Drie gevalideerde vragenlijsten, waaronder de ISAAC, werden
gebruikt om blootstelling aan dieren en het voorkomen van astma te onderzoeken. Deze studie vond
een duidelijk verschil tussen Finse en Russische
kinderen wat betreft de blootstelling. Na analyse
van de gegevens van de Finse kinderen bleek dat
het houden van een hond binnenshuis een significant beschermend effect heeft op de ontwikkeling
van astma, ook na aanpassing voor mogelijke ‘confounders’ (aangepaste OR 0,35; 95% BI 0,13-0,95).
Daarnaast werd bij deze kinderen gevonden dat
blootstelling aan katten gedurende het eerste levensjaar de kans op het ontwikkelen van astma verhoogt
(aangepaste OR 1,90; 95% BI 0,23-16,07; niet significant). Onder de Russische kinderen was dit effect
identiek, maar sterker (aangepaste OR 4,56; 95% BI
1,10-18,91). In beide groepen werden er geen gevallen van astma gezien als de kinderen alleen waren
blootgesteld aan honden. De auteurs concluderen
dat blootstelling aan katallergeen de kans op astma
verhoogt, terwijl blootstelling aan honden beschermend lijkt te werken. Deze studie had een respons
van 79% en er werd niet gecorrigeerd voor atopie bij
de ouders.
Een prospectief geboortecohortonderzoek onder
1.314 neonaten verdeeld over 5 Duitse steden (de
German Multicentre Allergy Study (MAS)), onderzocht de relatie tussen blootstelling aan 1 of meerdere katten in het eerste levensjaar en sensibilisatie (katspecifiek-IgE), de ontwikkeling van astma,
en serum-IgG-antilichamen tegen kat.8 Voor 115
(11%) kinderen waren complete data beschikbaar
op de leeftijd van 10 jaar. Vragenlijsten (ISAAC) en
gestructureerde interviews werden gebruikt om de
aanwezigheid van astma te onderzoeken, en serumIgE en -IgG werden respectievelijk eens per jaar en
op de leeftijd van 5 en 10 jaar bepaald. Daarnaast
werden gegevens over huisstofmijt- en endotoxine-
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concentratie thuis verzameld. De onderzoekers vonden dat sensibilisatie voor katten (specifiek-IgE) alleen was geassocieerd met ‘wheeze ever’ (OR 5,64;
95% BI 2,14-14,84; p<0,001) en ‘current wheeze’
(‘wheeze’ in de afgelopen 12 maanden) (OR 5,44;
95% BI 1,89-15,65; p=0,002) als naast katspecifiekIgE ook IgG in het serum aanwezig was, terwijl een
verhoogd totaal-IgE (>100 kU/l) sterk geassocieerd
was met het optreden van ‘wheeze’ (OR 18,74; 95%
BI 2,26-155,1; p=0,007). De minste kans op het optreden van ‘wheeze’ werd gevonden in de groep zonder IgE-antilichamen maar met IgG-antilichamen
in het serum (OR 0,44, 95% BI 0,05-3,83; niet significant). De onderzoekers concludeerden dat er geen
aanwijsbare relatie was tussen specifieke sensibilisatie op de leeftijd van 10 jaar en de blootstelling aan
de hoeveelheid katallergeen. Er werd ook geconcludeerd dat hoge IgG-spiegels voor katten zonder IgE
gerelateerd waren aan een kleinere kans op ‘wheeze’,
maar dat katspecifieke IgG-antilichaamspiegels de
kinderen die al IgE-gesensibiliseerd waren niet beschermde voor ‘wheezing’. Het nadeel aan deze studie is dat de groep die voor analyse overbleef klein
was, wat maakt dat de gevonden resultaten mogelijk
moeilijk te extrapoleren zijn (selectiebias).
In een groot prospectief ongeselecteerd geboortecohort werd door Torrent et al. het effect onderzocht
van blootstelling aan katallergenen (Fel d1) gedurende de eerste 3 levensmaanden op het ontstaan
van sensibilisatie en astma op de leeftijd van 6 jaar.19
Van de in totaal 1.611 neonaten uit 3 cohorten uit
het Verenigd Koninkrijk (1 cohort) en Spanje (2 cohorten) werden er 1.182 geanalyseerd op de leeftijd
van 6 jaar. Deze analyse was gebaseerd op informatie van jaarlijkse vragenlijsten over respiratoire
symptomen en blootstelling aan huisdieren en op
bloed- en huidtestonderzoek. Ook werd er op de
leeftijd van 3 maanden huisstof verzameld voor de
bepaling van de concentratie huisstofmijt en katallergeen (Fel d1). Deze studie toonde een sterke
relatie tussen blootstelling aan Fel d1 op de leeftijd van 3 maanden en sensibilisatie op de leeftijd
van 6 jaar. Dit gold voor zowel Fel d1-concentraties
0,25-1,39 μg/g stof als >1,39 μg/g stof (respectievelijk OR 4,09; 95% BI 1,14-14,67; en OR 4,43; 95%
BI 1,22-16,07). Daarnaast toonde deze studie een
significante relatie tussen blootstelling en ‘wheeze’
(p<0,036), en een positieve associatie tussen blootstelling (Fel d1>1,39 μg/g stof) en astma op de leeftijd van 6 jaar (OR 2,6; 95% BI 1,27-5,34). In dit
onderzoek werd een niet-lineaire relatie gevonden
tussen blootstelling thuis aan Fel d1 gedurende de
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eerste 3 maanden en de hieraan gerelateerde sensibilisatie en diagnose van astma of ‘wheeze’ tot de
leeftijd van 6 jaar. De onderzoekers suggereren dat
er een sterke stijging is van de Fel d1-sensibilisatie
dosis-responscurve onder de 1 μg Fel d1/g huisstof, welke vervolgens afvlakt boven dit niveau. Bij
hogere blootstellingsniveaus (>8 μg/g stof) werd er
geen vermindering van het risico gevonden. Deze
studie laat een relatief sterke associatie zien tussen
blootstelling aan katallergeen en zowel het optreden van sensibilisatie als van astma.
In een geboortecohort van 725 kinderen van Afrikaans-Amerikaanse of Dominicaanse afkomst uit
de binnenstad van New York, Verenigde Staten van
Amerika onderzochten Perzanowski et al. de relatie
tussen het hebben van een kat en de ontwikkeling
van vroege sensibilisatie en ‘wheeze’.20 Voor 242
kinderen waren complete gegevens beschikbaar op
de leeftijd van 5 jaar. Deze studie maakte gebruik
van vragenlijsten (ISAAC) en interviews. Daarnaast
werd prenataal en op de leeftijd van 3 jaar de concentratie huisstofmijt onderzocht, evenals de serumconcentratie IgE en IgG. Deze studie liet een significant
positieve relatie tussen Fel d1-concentratie in bed en
de aanwezigheid van IgE- en IgG-antilichamen op
alle leeftijden zien (p<0,005). Over het geheel genomen was de relatie tussen katspecifiek serum-IgE
(kat-sIgE) en ‘current wheeze’ op 5-jarige leeftijd
significant, ook na aanpassing voor ‘confounders’
(RR 3,4; 95% BI 2,3-4,9; p<0,01). Daarnaast werd
gevonden dat 5-jarigen die geen verhoogd kat-sIgE
hadden, een lage kans hebben op het hebben van
‘current wheeze’ (RR 0,26; 95% BI 0,083-0,81;
p=0,007). Bij kinderen die wel een verhoogd katsIgE hadden, was de associatie op de rand van significantie (RR 0,57; 95% BI 0,32-1,03; p=0,044). Ook
na aanpassing voor ‘confounders’ bleek het hebben
van een kat in de eerste 2 levensjaren de kans op
‘current wheeze’ significant te verminderen (gecorrigeerde OR 0,16; 95% BI 0,051-0,52; p<0,01). De
onderzoekers concludeerden dat het hebben van een
kat een positieve risicofactor is voor het ontwikkelen
van sensibilisatie in het vroege leven. Kinderen die
thuis worden blootgesteld aan een kat blijken echter minder wheezingsymptomen te hebben, tenzij
ze reeds gesensibiliseerd (kat-sIgE) waren. Ondanks
dat er in deze studie sprake zou kunnen zijn van selectiebias, is de gevonden associatie tussen het hebben van een kat en het ontwikkelen van sensibilisate
vrij sterk.
In 2 Duitse geboortecohorten bestaande uit 9.010
neonaten onderzochten Chen et al. de relatie tussen
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blootstelling aan honden en de ontwikkeling van allergie.5 Voor 3.155 deelnemers waren complete data
op 6-jarige leeftijd aanwezig. Deze studie maakte
gebruik van vragenlijsten om gegevens over familiegeschiedenis, allergie, contact met honden en
omgevingsfactoren te verzamelen. Daarnaast werd
op de leeftijd van 3 maanden huisstof verzameld en
op 6-jarige leeftijd serum onderzocht op hondspecifiek-IgE. De onderzoekers vonden dat blootstelling aan honden in het eerste levensjaar niet geassocieerd was met sensibilisatie voor honden op 6-jarige leeftijd (OR 1,4; 95% BI 0,8-2,3). Zij vonden
echter wel een significante relatie met een verminderde sensibilisatie voor pollen (OR 0,8; 95% BI
0,6-1,1) en andere inhalatieallergenen (niet gespecificeerd; OR 0,7; 95% BI 0,5-1,0). Het bleek dat
de samenstelling van huisstof significant verschilde
ten aanzien van de concentratie endotoxinen tussen families met en zonder hond, maar uitgebreider
onderzoek toonde geen relatie aan tussen blootstelling aan endotoxinen uit matrassen en sensibilisatie
voor honden (OR 1,01; 95% BI 0,80-1,26), pollen
(OR 1,07; 95% BI 0,95-1,19) en andere inhalatieallergenen (OR 1,08; 95% BI 0,97-1,19). Deze studie vond geen duidelijke relatie tussen het hebben
van een hond en/of contact met een hond in het
eerste levensjaar en het ontwikkelen van astma en
allergie. De onderzoekers concludeerden dat blootstelling aan een hond in het vroege leven beschermt
tegen de ontwikkeling van sensibilisatie voor andere inhalatieallergenen dan hondallergenen, maar
dat het niet beschermt tegen astma en allergie tot
de leeftijd van 6 jaar. Ondanks dat de gevonden
resultaten relatief sterk zijn, was er een behoorlijk
verlies aan follow-up (65%), wat een vertekening in
de resultaten zou kunnen veroorzaken.
Uit bovenstaande studieresultaten blijkt dat de bevindingen niet allemaal in dezelfde richting wijzen.
Daarom zijn de criteria van Apter gebruikt om de
sterkste studies te benoemen.16 Als we deze criteria
toepassen, blijken de beste studies die van Chen et
al. en die van Torrent et al. te zijn.5,19 Beide studies
gebruiken prospectieve geboortecohorten, welke een
meerwaarde hebben over de cross-sectionele studies,
omdat zij het effect van oorzaak en gevolg duidelijker
aangeven.16 Daarnaast is het duidelijk dat blootstelling plaats heeft gevonden voordat de uitkomstmaat
(sensibilisatie en/of het verschijnen van symptomen)
gemeten is, en is het beste rekening gehouden met
mogelijke bias en ‘confounding’. Verder laat de studie van Torrent et al. overeenkomstige resultaten op
verschillende plekken in Europa zien.19
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Discussie

De huidige literatuur, en in het bijzonder de studies van Chen et al. en Torrent et al., laat zien dat
in de algemene populatie blootstelling gedurende
de eerste 2 levensjaren aan honden binnenshuis een
beschermend effect heeft op de ontwikkeling van
sensibilisatie, maar niet op de ontwikkeling van
astma.5,19 Aan de andere kant lijkt blootstelling aan
katten een risicofactor te zijn voor het ontwikkelen
van sensibilisatie en astma.
De studieresultaten komen echter niet met elkaar
overeen. Een belangrijk punt is het verschil tussen
het effect op sensibilisatie en op astmasymptomen.
Terugkijkend naar de eerder beschreven studies,
mag geconcludeerd worden dat blootstelling aan
allergenen een effect heeft op sensibilisatie, maar
dat dit niet noodzakelijkerwijs een effect heeft op
de ontwikkeling van symptomen. Zoals eerder is
beschreven, blijkt het moeilijk te zijn de resultaten van de verschillende studies te vergelijken door
verschillen in genetische achtergrond, de hoeveelheid hond- en katallergenen in de lokale woonomgeving, studiepopulaties, de uitkomstmaten en
de methoden.6,8,18,19,22 Een ander probleem met de
analyse van de studies is dat er een aanzienlijk verlies is aan patiënten bij de geboortecohortstudies,
terwijl er bij de cross-sectionele studies een lage
responsratio is.5,19,21 Het blijkt echter dat de groep
niet-responders vaak te vergelijken is met de respondersgroep, waardoor de resultaten geëxtrapoleerd kunnen worden naar de gehele populatie.18,20
Daarnaast zouden verschillende soorten bias een rol
kunnen spelen, ondanks dat de meeste studies hier
wel rekening mee hebben gehouden. Van belang
bij retrospectieve vragenlijsten is de recallbias (ofschoon sommige auteurs melden dat dit geen probleem zou moeten zijn, aangezien er bewezen is dat
bijna niemand de aanwezigheid van een huisdier
vergeet) de selectiebias en de participatiebias.3,18,20,21
Participatiebias houdt in dat de deelnemers gemotiveerd zijn om mee te doen, wat tot gevolg kan
hebben dat de deelnemers geen goede afspiegeling
van de populatie zijn. Het voordeel van prospectieve geboortecohortstudies is dat dit type studie de
recallbias wegneemt en dat het de precisie van de
metingen verhoogt.22 In geen van de studies was
de onderzoeker die de uitkomst vaststelde geblindeerd voor de voorgeschiedenis met betrekking tot
het hebben van een huisdier, wat zou kunnen leiden
tot een vertekening van de uitkomst. Er is geopperd
dat een eventueel beschermend effect van het hebben van huisdieren ten dele veroorzaakt kan wor-
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den door vermijdingsgedrag binnen de familie, ook
wel aangeduid als ‘reverse causation’.3-5,18,20,23
Uit de geanalyseerde en uit voorgaande studies
wordt het helaas niet duidelijk hoe blootstelling aan
huisdieren in de eerste levensjaren gerelateerd is aan
de kans op het ontwikkelen van sensibilisatie en
astma. In de literatuur wordt gesuggereerd dat de
niet-IgE-gemedieerde weg een centrale rol speelt in
het beschermende effect wat geobserveerd is bij het
hebben van huisdieren, en dat de oorzaak ook zou
kunnen liggen bij gen-omgevingsinteracties, suggererend dat een beschermend effect van huisdieren
mogelijk is bij mensen die daar op genetische basis
gevoelig voor zijn.9,17,20,22,24 Ook een eventuele dosisresponsrelatie wordt uit deze studies niet duidelijk,
alhoewel er in 1 studie een niet-lineaire relatie leek
te bestaan.19
Een eventueel verschil tussen de allergische reactie
op katten of honden zou verklaard kunnen worden
door het verschil in type allergeen. Helaas is er nog
niet veel informatie beschikbaar over dit onderwerp. Recentelijk is vermeld dat katallergenen zich
gemakkelijker zouden verspreiden dan hondallergenen, aangezien zij lichter van gewicht zijn.16 Maar
dit komt niet naar voren uit eerdere studies.25,26 Een
andere reden kan zijn dat katallergeen een sterker allergeen is dan hondenallergeen.11,23 Daarnaast is gevonden dat de minimumhoeveelheid katallergeen in
de leefomgeving die nodig is voor sensibilisatie lager
is (>1 μg Fel d1/1g stof) dan voor hondallergeen (>2
μg Can f1/1g stof).27
Ownby en Johnson concludeerden dat veel studies
een verminderde kans op sensibilisatie en ziekte
laten zien als kinderen op jonge leeftijd worden
blootgesteld aan katten en honden.15 Deze conclusie
verschilt van wat uit de literatuur na 2004 is geëxtraheerd. Zij vonden grote verschillen in de opzet
en kwaliteit van de studies. Met name betreffende
verschillen in genetische aanleg, afkomst, klimaat,
leefomgeving, familie en sociaal aanvaardbaar gedrag, die verantwoordelijk zouden kunnen zijn voor
het verschil in uitkomst (‘confounders’). In hun
publicatie stellen zij de vraag of het daadwerkelijk
het allergeen is van het huisdier dat de problemen
veroorzaakt, of dat het meer te maken heeft met
blootstelling aan iets anders, zoals endotoxinen, wat
wel te maken heeft met het huisdier. Een verklaring
voor het verschil tussen onze uitkomst en die van
hen kan zijn dat zij alleen de studies geanalyseerd
hebben die gepubliceerd zijn in 2002 en 2003. Van
deze studies hebben zij niet de methodologisch beste
studie gekozen, maar het gemiddelde genomen van
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de uitkomsten van de studies, aangezien ook zij aanliepen tegen tegenstrijdigheden in de uitkomsten
tussen de studies.
Een beperking van deze studie is dat er alleen is gekeken naar de blootstelling aan katten en honden
binnen steden. Ook is er niet gekeken naar de afkomst en geografische verschillen die betrekking
hebben op blootstelling, het aantal huisdieren in
een bepaalde omgeving en de gewoontes die betrekking hebben op het houden van huisdieren. Daarnaast is geen onderzoek gedaan naar blootstelling
aan endotoxinen, noch naar secundaire blootstelling
(blootstelling aan huisdierallergenen buitenshuis).
Endotoxinen kunnen gevonden worden in huisstof
en sommige studies laten zien dat het houden van
een kat of hond binnenshuis de hoeveelheid endotoxinen in het huisstof aanzienlijk verhoogt, terwijl
andere studies geen relatie laten zien.4,6,13,14,24,28
Een probleem waar wel rekening mee was gehouden is de diagnose ‘astma’. Eén van de criteria voor
deze diagnose is de aanwezigheid van ‘wheeze’. Aangezien ‘wheezing’ en hoesten met grote regelmaat
voorkomen bij alle kinderen jonger dan 5 jaar en de
diagnose ‘allergisch astma’ in deze leeftijdscategorie nog niet gemakkelijk te stellen is, was de leeftijd
ouder dan 5 jaar gekozen.1-3 De groep kinderen die
rond de leeftijd van 5 jaar wordt gediagnosticeerd
met astma blijkt meer dan 80% van de patiënten
in de puberteit te vertegenwoordigen.3 Ondanks
dat het overgrote deel van kinderen met astma allergisch astma heeft, werd het belangrijk geacht dat
de besproken studies alleen allergisch astma als uitkomstmaat namen in verband met ‘confounding’. 2
Allergisch astma was gedefinieerd als ‘wheezing’
en kortademigheid veroorzaakt door huisstofmijt,
huidschilfers van huisdieren en pollen, waarbij ook
anti-IgE tegen 1 of meer van deze allergenen aanwezig was.1,2
Conclusie

Samenvattend mag er uit de bovenstaande literatuur, en in het bijzonder de studies van Chen et al.
en Torrent et al., geconcludeerd worden dat binnen
de algehele populatie blootstelling in de eerste 2 levensjaren aan honden binnenshuis een beschermend
effect heeft op de ontwikkeling van sensibilisatie,
maar niet op de ontwikkeling van astma, terwijl aan
de andere kant blootstelling aan katten een risicofactor lijkt te zijn voor het ontwikkelen van sensibilisatie en astma.5,19 De resultaten van de besproken
studies zijn echter te verschillend en hebben tot nu
toe nog steeds niet genoeg bewijs opgeleverd of we
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kinderen al dan niet zouden moeten blootstellen
aan katten en honden voor de leeftijd van 2 jaar.
Meer onderzoek is daarom nodig om de aard van
deze relatie aan te tonen.
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