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WETENSCHAP: IN HET KORT

Het is bekend dat het risico op het ontwikkelen van constituti-
oneel eczeem (CE) verhoogd is bij kinderen van ouders met CE. 

Het is echter niet goed bekend of (en in welke mate) het risico
op het ontstaan van CE ook verhoogd is bij kinderen van ouders
met astma of allergische rinitis, of ingeval van atopie bij een
of beide ouders.

Om dit in kaart te brengen, voerden Ravn et al. een systemati-
sche review uit naar het risico op het ontwikkelen van CE bij
kinderen op basis van het bestaan van atopie (CE, astma of 
allergische rinitis) bij de ouders. De auteurs includeerden 119
studies en berekenden gepoolde odds ratio’s (OR) met 95% 
betrouwbaarheidsintervallen (95% BI) met behulp van een
random-effects-model om te corrigeren voor het bestaan van
heterogeniteit tussen de geïncludeerde studies. 

Het risico dat een kind CE ontwikkelde, was het hoogst bij 
ouders met CE (OR 3.30; 95% BI 2.46-4.42), gevolgd door ouders
met allergische rinitis (OR 1.68; 95% BI 1.34-2.11) en astma 
(OR 1.56; 95% BI 1.18-2.05). Het maakte niet uit of de vader of
moeder was aangedaan. Het risico dat een kind CE kreeg, was

hoger bij 2 ouders met atopie (OR 2.08; 95% BI 1.83-2.36) dan 
bij 1 ouder met atopie (OR 1.30; 95% BI 1.15-1.47), alsook bij een
ouder met meerdere atopische aandoeningen (OR 2.32; 
BI 1.92-2.81), dan bij een ouder met 1 atopische aandoening 
(OR 1.49; 95% BI 1.28-1.74). 

Conclusie
Het risico dat een kind CE ontwikkelde, was verhoogd bij 
atopische ouders, en was het hoogst bij ouders met CE. 
Voorgaande studieresultaten kunnen behulpzaam zijn in de
consultvoering bij vragen van (atopische) ouders over het 
risico op het ontstaan van CE bij hun kinderen.
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