Latexallergie: symptomen en
behandeling
Als je een latexallergie hebt heb je last van overgevoeligheid
voor natuurlijke eiwitten die voorkomen in latex. Dit wordt
gebruikt in rubberen producten, zoals handschoenen en
ballonnen.
Latex is natuurrubber die
geproduceerd wordt uit het sap
van
de
rubberboom,
Hevea
brasiliensis. Deze boom wordt
gekweekt op plantages in de
tropen. Latex bevat van nature
eiwitten en het zijn deze
eiwitten in de latex die
allergische reacties kunnen veroorzaken. Waar zit latex in?
Latex zit in veel producten verwerkt zoals
Bij auto’s in de afsluitstrip van de autodeur,
autobanden en automatten
Badkleding, maar ook in een badmuts, zwemvliezen,
zwembril of duikuitrusting
Ballonnen
Bijtring
Bloeddruk band (slang)
Brillen
Condooms. Er zijn non-latex producten voor mensen met
allergie voor condoom op de Nederlandse markt. Je
specialist kan je hierover verder informeren.
Creatieve materialen: verf, lijm, gummetjes
Douchegordijn
Elastiek
Op je fiets in fietsbanden, handvaten
Speen van een fles of een gewone speen

Foam in vloerbedekking, vloerkleed en verborgen in bijv.
ballenbak
Headsets
Inlegzooltjes
Kabels waar rubber om zit
Kauwgom
Kruik
Latexmatrassen
luchtbed
Materiaal in ziekenhuizen
Oogkapjes foto- en video apparatuur
Plakband en de plakrand van enveloppen
Plak folie
Plak postzegels
Pleisters
Rubberhandschoenen
Rubberlaarzen
Speelgoed
Schoeisel
Stretchartikelen
Steunkousen
Squashbal en racket
Planten als de ficus en de kerstster
Wanneer mensen last hebben van rubberen producten, dan is er
volgens allergologen en dermatologen vaak sprake van irritatie
en niet van een echte allergie. Latexallergie (rubberallergie)
komt heel weinig voor. Irritatie komt relatief vaak voor.
Een type I allergie kan leiden tot galbulten,
zwellingen, neusklachten en astma. Heel soms leidt het
tot levensbedreigende reacties (anafylaxie of
anafylactische reactie). Het komt bijna uitsluitend voor
bij mensen die zeer vaak met producten van rubber in
aanraking komen. Bijvoorbeeld medewerkers uit de
gezondheidszorg die vaak handschoenen dragen tijdens hun
werk. Of mensen die heel vaak een operatie hebben moeten

ondergaan, zoals kinderen met spina bifida.
Een type IV allergie komt vrijwel uitsluitend voor bij
arbeiders in de autobandenindustrie. Het veroorzaakt
vooral chronisch handeczeem. U vindt hier een
beschrijving van de twee soorten allergie, de
onderzoeken waarmee wij deze typen kunnen aantonen en de
gevolgen voor patiënten met een van deze vormen van
allergie.
Je kunt huidklachten krijgen van latex. Dit kan huidirritatie
zijn na contact met latex, roodheid en jeuk ( netelroos). Na
het aanraken van producten kunnen problemen met de luchtwegen
en ogen voorkomen zoals
niezen
loopneus
hoesten
benauwdheid
geïrriteerde ogen
roodheid en tranende ogen
Soms hebben mensen het gevoel dat ze stikken als gevolg
van oedeem in keel of door astma
In sommige gevallen treedt een allergische shock op en soms
raakt iemand bewusteloos.
(Bron en volledig artikel Gezondheid&Co)

