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Naam aanvrager:  

 

De algemene criteria voor herregistratie staan beschreven in het Handvest.  

De Sectie kinderallergologie heeft aanvullende criteria opgesteld. Om te kunnen beoordelen of de te 

herregistreren kinderarts-allergoloog aan deze criteria voldoet dienen de “sectie-specifieke” vragen 

in dit document te worden ingevuld. 

 

SECTIE-SPECIFIEKE CRITERIA EN AANVULLENDE VRAGEN TEN AANZIEN VAN DE ACTIVITEITEN VAN 

DE AANVRAGENDE KINDERARTS-ALLERGOLOOG IN DE AFGELOPEN 5 KALENDERJAREN 

 

Ten aanzien van werkzaamheden:  

Van de kinderarts-allergoloog wordt verwacht: 

A. Het zien van een breed scala aan kinderallergologische beelden in de eigen praktijk: 

1. Kinderen met multipele voedselallergieën 
2. Kinderen waarvoor uitgebreider voedselallergologisch onderzoek noodzakelijk is inclusief 

hoog-risico provocaties 
3. Kinderen met een ernstige anafylaxie (op voeding, medicatie, insect of e.c.i.)  
4. Kinderen met niet-IgE gemedieerde voedselallergieën zoals FPIES 
5. Kinderen met onverklaarde tractus digestivusklachten 
6. Eosinofiele darmaandoeningen, hierbij is de samenwerking met een kinder MDL-arts 

vereist 
7. Vermeende voedselallergie, zeker in relatie tot gedragsproblemen 
8. Behandeling van eczeem; relatie met voedselallergie 
9. Kinderen met meerdere allergische klachten binnen het atopiesyndroom, waarvoor 

multidisciplinaire aandacht noodzakelijk is 
10. Indicatiestelling immunotherapie voor inhalatie allergenen en praktische uitvoering van 

subcutane en sublinguale immunotherapie 
11. Indicatiestelling anti-IgE behandeling bij astma of therapieresistente urticaria 
12. Kinderen met urticaria en/of angioedeem 
13. Kinderen met mastocytose of mestcelaandoeningen 
14. Evaluatie insectenallergie en advies immunotherapie 
15. Geneesmiddelenallergie 
16. Het geven van preventie adviezen t.a.v. voedselallergie conform consensus SKA 

 
 



B. Een huidtest- en provocatie afdeling waar beide testen onder verantwoordelijkheid van de 

kinderarts-allergoloog kunnen worden verricht. Bij de provocaties handelt het ook om high-

risk DBPC voedselprovocaties en provocaties met geneesmiddelen.  

 

Ten aanzien van nascholing / functionele samenwerking: 

De kinderarts-allergoloog dient 40 nascholingspunten per jaar te behalen, verdeeld in 20 punten 

algemene kindergeneeskunde en 20 subspecialistische punten te behalen in de kinderallergologie.    

Nascholing kan gevolgd worden bij de landelijke wetenschappelijke verenigingsdagen van de SKA, 

NVVA, NvI en internationaal de jaarlijkse bijeenkomsten van de EAACI, AAAAI, BSACI en ERS. 

Vergaderingen van de sectie kinderallergologie (januari, mei, september) dienen tenminste 

tweemaal per jaar te worden bijgewoond. 

Voor de kinderarts-allergoloog, niet werkzaam in een van de kinderallergologische centra met een 

volledige opleidingserkenning, dient een functioneel samenwerkingsverband aanwezig zijn met 1 of 

meer opleidingscentra met als doel op regelmatige basis participatie in patientbesprekingen, 

onderwijsactiviteiten en gemeenschappelijk wetenschappelijk onderzoek. 

 

Ten aanzien van onderwijs en wetenschap: 

Actieve betrokkenheid bij wetenschappelijk kinderallergologisch onderzoek in de vorm van eigen 

onderzoek en/of deelname aan multicenter studies. Output in de vorm van een wetenschappelijke 

presentatie en/of (co)auteurschap van wetenschappelijke publicaties of een officiële richtlijn met 

een kinderallergologische onderwerp. 

Onderwijs verzorgen aan de diverse disciplines in de kindergeneeskunde betrokken bij de 

kinderallergologische zorg met het doel kennisoverdracht en kwaliteitsverbetering van die zorg. 

 

Op alle punten dient een schriftelijk bewijs overlegd te kunnen worden op aanvraag. 

  


