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  GEZONDHEIDTEKST SANDRA MUL

WAT HELPT BIJ HOOIKOORTS?

71%
VAN DEGENEN DIE DOUCHEN  
OM POLLEN WEG TE SPOELEN,  

VINDT DIT EFFECTIEF

HATSJOE!
Een loopneus, jeukende ogen, niezen en benauwdheid: allemaal klachten die horen bij 

hooikoorts. Van onze 7000 panelleden heeft bijna 30% last van deze vervelende pollenallergie. 
We vroegen naar hun ervaringen en zochten uit welke middelen het meest effectief zijn.

Sommigen hebben slechts enkele dagen 
van het jaar wat last van hooikoorts. 
Anderen lopen bijna het hele jaar door 
te snotteren of zijn er echt ziek van.  
Ook in ons panel zijn er verschillen.  
‘Mijn klachten zijn niet zodanig dat ik 
medicijnen gebruik. Het is voorname-
lijk veel niezen en snuiten’, schrijft een 
panellid. Een ander vertelt: ‘Vaak wordt 
onderschat hoeveel last je van hooi-
koorts kunt hebben. Ik vind het verve-
lend dat er zo luchtig over wordt gedaan. 
Ik functioneer er slecht door en voel me 
echt beroerd.’ 
Hooikoorts is een allergie voor het stuif-
meel (de pollen) van sommige bloeiende  
grassen, planten en bomen. Het immuun-
systeem reageert hier te heftig op en 
maakt een overdreven hoeveelheid 
histamine aan. De histamine zorgt voor 
de verschijnselen van hooikoorts.

De oorzaken
Allergieën, en dus ook hooikoorts, zijn 
vaak erfelijk bepaald. Maar er speelt 
meer dan genetische aanleg. Het hangt 
er ook vanaf hoe vaak en in welke 
hoeveelheden je met de stof waar je 
allergisch voor bent in aanraking komt. 
Pas na een herhaaldelijk contact met 
bijvoorbeeld pollen treedt de allergische 
reactie op. Daarna is er steeds minder 

nodig om klachten te ontwikkelen. De 
klachten komen vooral voor bij 5- tot 
45-jarigen, met een piek bij de 15- tot 
24-jarigen. Jongens hebben vaker last 
van hooikoorts dan meisjes, maar in bei-
de groepen nemen bij velen de klachten 
af naarmate ze ouder worden. Hoe dat 
komt is niet duidelijk. 
Ook het gebied waar je woont kan van 
grote invloed zijn op de hoeveelheid 
hooikoortsklachten. ‘Sinds ik niet meer 
in Zuid-Limburg woon, maar op de 
 Veluwe, heb ik eigenlijk geen last meer 
van hooikoorts’, vertelt een panellid.  
Een ander schrijft: ‘Ik kreeg er echt last 
van toen ik in een huis woonde waarbij 
drie grote berken stonden. Duidelijk is: 
veel berken en veel wind is veel last.’  
Van de panelleden weet ongeveer 45% 
voor welke pollen ze allergisch zijn. 
Meest genoemd zijn de berk, hazelaar 

en gewoon reukgras. Ben je allergisch 
voor de hazelaar, dan kun je in januari 
al last hebben, wanneer de voorbloei 
begint. In februari en maart bloeit de 
 hazelaar. Heb je ook last van de pollen  
van de berk, dan lopen de lastige perio-
des in elkaar over. De berk begint name-
lijk in maart met de voorbloei en bloeit 
vervolgens in april en mei. In de zomer-
maanden zijn het vooral de grassen 
die overlast veroorzaken. Met diverse 
tests is te achterhalen voor welke pollen 
je allergisch bent. Meest gebruikt zijn 
bloedonderzoek en een huidtest. Bij 
het bloedonderzoek, de zogenoemde 
RAST-test, wordt het bloed onderzocht 
op antistoffen. Bij een huidtest wordt de 
huid in contact gebracht met de stoffen 
die mogelijk de allergische reactie ver-
oorzaken. Bij een positieve test ontstaat 
er een kleine zwelling die wat rood is. 
Hoe groter die plek, hoe gevoeliger je 
bent voor de ingespoten stof.

Geneesmiddelen
Klachten zijn op diverse manieren te 
 beperken (zie het kader met tips op 
 pagina 24), maar onze panelleden heb-
ben het meeste baat bij hooikoortsmid-
delen. Van de ruim 2000 panelleden met 
hooikoorts gebruiken er meer dan 1200 
een hooikoortsmiddel. Bij 87% werkt 
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Van kinds af aan heeft 
Koen van Amersfoort 
last van hooikoorts. 
‘Grasmaaien bij mijn 
oma bijvoorbeeld was 
niet te doen. Ik kreeg 
dan jeukende ogen, 
niesbuien en een loop-
neus.’ Nog steeds zorgen 
bloeiende grassen in de 
zomermaanden voor 
nogal wat ongemak. 
Maar dat niet alleen, net 
als veel andere hooi-
koortspatiënten heeft 
Van Amersfoort last 
van een voedselallergie. 
‘Spinazie kan ik niet 
eten. Dan zwellen mijn 
slijmvliezen op en krijg 
ik het benauwd.’ Toch 
bepalen de allergieën 
gelukkig niet zijn hele 
doen en laten. ‘Verse 
spinazie eet ik niet en 
hoogzomer neem ik 
dagelijks één of twee 
tabletten loratadine. Als 
ik dat doe voordat ik met 
de pollen in aanraking 
kom, is met de klachten 
goed te leven.’

‘Jeukende ogen, 
niesbuien en een 

loopneus’

MIJN ERVARING
dit (redelijk) goed. Meest gebruikt zijn 
cetirizine, loratadine en desloratadine. 
‘Cetirizine en loratadine zijn antihistami-
nica die je kunt kopen bij de supermarkt, 
drogisterij en apotheek. Deze middelen 
hebben de voorkeur bij milde hooi-
koortsklachten die af en toe voorko-
men’, legt Nuhoda Aldarij, apotheker bij 
het Geneesmiddel Informatie Centrum 
(GIC) uit. ‘Beide geneesmiddelen werken 
in principe hetzelfde en ze werken snel, 
binnen één tot enkele uren. Je kunt ze 
het beste kort voor blootstelling aan de 
pollen innemen. In het hooikoortssei-
zoen kan het nodig zijn ze dagelijks te 
gebruiken’, zegt Aldarij. 
De twee middelen zijn in tabletten te 
koop. Een rondgang langs supermark-
ten, drogisterijen en apotheken leverde 
al snel 14 verschillende pakjes met 
cetirizine-tabletten op en 10 pakjes met 
loratadine-tabletten (zie de tabellen). 

Aldarij: ‘Van cetirizine is bekend dat het 
minder geschikt is bij nierproblemen. 
Beide middelen kunnen bijwerkingen 
hebben, hoewel de kans daarop klein is. 
Je kunt er suffig van worden of hoofdpijn 
van krijgen. En bij cetirizine is de kans 
iets groter op duizeligheid, misselijkheid 
of buikpijn.’ 
 
Goedkoopste variant
De prijsverschillen tussen de pakjes 
cetirizine en ook loratadine zijn groot. 
Zo betaal je voor de duurste tablet 
cetirizine ruim zes keer zoveel als voor 
de goedkoopste. Heb je geen allergieën 
voor één van de hulpstoffen, dan is de 
goedkoopste variant net zo werkzaam 
als de duurste. Toch zijn niet alle ervarin-
gen met deze twee middelen positief. 
Een deel van onze panelleden kreeg 
last van bijwerkingen en bij een deel   

‘Het goedkoopste 
middel is net zo 
werkzaam als het 
duurste’
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werkten de middelen onvoldoende. ‘Het 
hielp nauwelijks en ik werd er suffig van’, 
schrijft een panellid over cetirizine. Ook 
een ander merkt slechts een tijdelijk 
effect: ‘Ik heb van alles geprobeerd, 
maar meestal hielp het middel een jaar 
en daarna was het effect weg’.  
Producten met natriumdicromoglicaat 
en  cromoglicinezuur zijn ook veelver-
kochte geneesmiddelen voor hooi-
koorts. Het bekendste merk is Prevalin. 
Maar huisartsen en apothekers raden 
dit middel niet aan bij de behandeling 
van hooikoorts. Belangrijkste nadelen 
zijn dat je het per dag vaak moet gebrui-
ken en dat het effect meestal pas na 
enkele weken merkbaar is. 

Naar de arts
Brengen de medicijnen die je zelf 
kunt kopen en de tips niet voldoende 
verlichting, dan is het verstandig naar 
de huisarts of apotheker te gaan. Ruim 
60% van de hooikoortspatiënten uit ons 

panel heeft de huisarts bezocht. Die 
kan andere medicijnen voorschrijven. 
Bijvoorbeeld andere antihistaminica,  
zoals desloratadine, azelastine en 
levocabastine. Werken ook die onvol-
doende, dan helpen corticosteroïdneus-
sprays (zoals fluticason, beclometason, 
budesonide of mometason) vaak beter. 
‘Welk middel het beste werkt, is een 
kwestie van proberen. De medicijnen 
werken namelijk tegen de allergische 
reactie en niet tegen de stof waar je 

TIPS OM KLACHTEN 
TE VERMINDEREN

• Houd ramen en deuren zo veel 
 mogelijk dicht op warme en 

 winderige dagen.

• Neem een douche voordat je gaat 
slapen, dan spoel je de pollen weg.

• Kleed je niet in de slaapkamer om.

• Was kleding en beddengoed regel
matig en laat het niet buiten drogen.

• Draag een zonnebril als je naar 
buiten gaat.

 • Ga vooral in de ochtend of avond 
naar buiten, dan waait het vaak  

wat minder.

• Gebruik een zoutoplossing om  
de neus te spoelen.

• Wrijf bij jeuk niet in de ogen,  
maar spoel ze met lauw water.

• Breng vaseline aan op de  
binnenkant van de neus.

Cetirizine
tabletten

10%

67%

19%

3,5%

84,5% 77,5% 63% 55% 52,5% 48%

32% 32% 24% 23% 18% 14%

Niezen Jeukende ogen Loopneus Tranende ogen Jeuk aan neus Verstopte neus

Droge keel,
kriebelhoest

Vermoeidheid Benauwdheid Vol gevoel
in het hoofd

Piepend geluid
bij ademhalen

Koortsig
gevoel

VEELVOORKOMENDE 
KLACHTEN BIJ ONS
PANEL

WERKZAAMHEID 
VAN MIDDELEN 

Ruim 62% van de onder-
vraagden met hooikoorts 
gebruikt een hooikoorts-
middel. Rechts staan de 
meestgebruikte middelen 
en de ervaringen ermee 
van de panelleden.
Een enkeling wist het 
(nog) niet.

Desloratadine
tabletten

Fluticason
neusspray

Levocetirizine
tabletten

Loratadine
tabletten

12,5%

69,5%

15%

Heel 
goed

Goed

Neutraal

 (Heel) slecht

12%

67,5%

18%

9.5%

65,5%

21%

19,5%

60,5%

17%

3% 2,5% 3%1,5%

2,7
MILJOEN NEDERLANDERS HEBBEN 

LAST VAN HOOIKOORTS
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allergisch voor bent’, legt Aldarij uit. 
Sommige geneesmiddelen zijn er in 
meerdere toedieningsvormen. Volgens 
Aldarij hebben geneesmiddelen die je 
inneemt, dus tabletten of drank, vaak de 
voorkeur. ‘Die werken overal. Maar zijn 
er lokale klachten – bijvoorbeeld alleen 
op de ogen – dan kunnen oogdruppels al 
voldoende helpen.’ 
Als ook deze middelen niet werken 
kan de huisarts je doorverwijzen naar 
een specialist. Vaak is dit een kno-arts 

of  allergoloog die uitzoekt of het echt 
 pollen zijn die de reactie uitlokken of  
dat er iets anders aan de hand is. De 
specialist kan ook voorstellen om 
immuno therapie te volgen. Dat is een 
allergiebehandeling die ervoor zorgt  
dat de reactie van je immuunsysteem 
verandert. In drie tot vier jaar krijg of 
neem je een steeds hogere dosis van 
de stof waar je allergisch voor bent. 
 Uiteindelijk gaat je lichaam hier minder 
of helemaal niet meer op reageren. 
Maar deze behandeling werkt niet bij 
iedereen. In ons panel heeft een kleine 
groep immunotherapie gevolgd. De 
ervaringen liepen uiteen van ‘Ik heb de 
therapie twee van de drie jaar gevolgd 
en die heeft mij echt geholpen’ tot ‘Ik 
heb de behandeling gevolgd, maar die 
sloeg bij mij helaas niet aan’. Sommigen 
vonden het ook lastig om de therapie  
vol te houden. 
Van ons panel bezocht bijna 7% een 
alternatief genezer voor de hooikoorts-
klachten en ruim 3% gebruikt een 
homeopathisch middel. ‘Acupunctuur 
werkt bij mijn man en mij heel goed  
en ook voor meerdere jaren’, schrijft  
een panellid. 
Maar soms helpt er helemaal niets en 
is het een kwestie van accepteren en 

MEER LEZEN
Geïnteresseerd in tips voor gezond 

leven? In onze Gezondgids staan 
kritische artikelen en veel praktische 
informatie over voeding, beweging, 

zelfzorg en medicijnen. Ook is er 
regelmatig aandacht voor allergieën. 
Zie, ook voor enkele gratis artikelen, 

gezondgids.nl/kennismaken.

TABLETTEN CETIRIZINE (10 MG)

MERK  PRIJS PER DAG* 

Sanias €0,13

Idyl €0,16

Mylan €0,17

RXT €0,21

Sandoz  €0,23

Kruidvat €0,29

Cetirizine-UCB €0,34

Healthypharm  €0,34

Etos €0,42

Teva €0,42

Cetirizine EG €0,53

Prevalin Allerstop €0,78

Reactine €0,81

Zyrtec €0,81

TABLETTEN LORATADINE (10 MG)

MERK  PRIJS PER DAG* 

Sanias  €0,08

Leidapharm €0,18

Idyl  €0,23

Sandoz €0,24

DA  €0,25

Healthypharm €0,40

Kruidvat €0,43

Trekpleister €0,43

Etos €0,45

Allerfre €0,73

 * Uitgaande van de laagste prijs voor de kleinste verpakking. Een grotere verpakking kan een 
    prijsvoordeel opleveren.

PRIJZEN VAN  2 HOOIKOORTSMIDDELEN

‘Het wordt vaak 
onderschat hoeveel 
last je kunt hebben 
van hooikoorts’

uitzitten. Zo verzucht iemand: ‘Ik heb 
alles geprobeerd, cetirizine, loratadine, 
andere hooikoortstabletten en -sprays, 
homeopathische middelen, pissebed-
den eten, sporttaping, stuifmeelkorrels 
eten, noem maar op. Maar echt niets 
hielp.’

Corona
Omdat de symptomen van het corona-
virus overeen kunnen komen met die 
van hooikoorts, was het voor hooi-
koortspatiënten afgelopen jaar soms 
erg lastig. ‘Je weet nooit of er nog iets 
“onder” je hooikoorts zit, dan zou je je 
steeds moeten laten testen. Terwijl je 
eigenlijk wel weet dat het hooikoorts is, 
want je hebt het ieder jaar’, is een van 
de reacties. Waar het coronavirus wel 
voor heeft gezorgd, is dat mondkapjes 
dragen niet meer vreemd is. En dat is 
iets waar hooikoortspatiënten mogelijk 
baat bij hebben. Mits ze goed gebruikt 
worden.



Word lid en krijg direct toegang tot alle 
onafhankelijke tests en informatie.

Smaakt dit 
naar meer?

Gids

https://www.consumentenbond.nl/wordlid/lidmaatschap
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