
Symptomen IgG-voedselallergie (ook wel voedselovergevoeligheid) versus symptomen IgE-voedselallergie 
 
Er is een groot verschil tussen een IgG-voedselallergie, ook wel voedselovergevoeligheid genoemd, en een IgE-voedselallergie, welke vaak ‘allergie’ genoemd wordt. 
De mechanismen en de manier waarop het lichaam en immuunsysteem reageert zijn verschillend. Een verschil bijvoorbeeld tussen de IgE- en IgG-voedselallergie is 
de tijd die verstrijkt tussen inname van een voedingsmiddel en het verschijnen van de symptomen. Namelijk, bij een IgE-voedselallergie (‘allergie’) treden 
symptomen op na minder dan 30 minuten en kunnen ze ongeveer een dag aanhouden. Bij een IgG-voedselallergie (‘overgevoeligheid’) treden de symptomen na 3 
uur tot 3 dagen op en kunnen ze dagenlang aanhouden tot zelfs chronisch worden.  
 
Bepaalde voedingsmiddelen als mogelijke trigger van verschillende chronische aandoeningen 
Voeding is persoonlijk. Het voedsel dat goed voor jou is, kan niet geschikt zijn voor iemand anders en daardoor problemen veroorzaken. Een IgG-voedselallergie is 
een mogelijke oorzaak van verschillende klachten en wordt ook wel een ‘voedselovergevoeligheid’ of ‘vertraagde allergie wat lichte ontstekingsaandoeningen kan 
veroorzaken’ genoemd. Ontstekingsprocessen worden op hun beurt beschouwd als mogelijke triggers van verschillende gezondheidsaandoeningen. Daarom kan 
een IgG-voedselallergie test gevolgd door een voor de persoon specifiek op maat gemaakt dieet een nuttige benadering zijn voor personen die lijden aan 
hardnekkige aandoeningen zoals onder andere maag- en darmklachten, hoofdpijnen en onverklaarbaar overgewicht/gewichtstoename.  
 
Overzicht IgE- versus IgG-voedselallergie symptomen: 
 

 IgE-Voedselallergie (‘allergie’) IgG-Voedselallergie (‘voedselovergevoeligheid’) 
Tijd na inname < 30 min 3 uur - 3 dagen 
Duur 1 dag Tot na 3 dagen/chronisch 
   
 
Cardiovasculaire klachten 
Hypertensie (Hoge bloeddruk)  X 
Hypotensie (Lage bloeddruk) X  
Tachycardie (Snelle hartslag) X X 
 
Gastro-intestinale (spijsvertering/maag/darm) klachten 
Opgeblazen gevoel  X 
Buikkrampen  X 
Constipatie  X 
Ziekte van Crohn  X 
Diarree X X 
Winderigheid  X 
Prikkelbare darm X X 
Misselijkheid X X 
Reflux  X 



Buikpijn X X 
Braken X X 
 
Mentale klachten 
Angst  X 
Depressie  X 
 
Metabolische klachten 
Insuline resistentie  X 
Malabsorptiesyndroom  X 
Metabolisch syndroom  X 
Gewichtstoename  X 
 
Pijnklachten 
Chronische gewrichtspijn  X 
Fibromyalgie  X 
Hoofdpijnen X X 
Migraine  X 
 
Luchtwegklachten 
Astma (chronisch) X X 
Chronische rhinitis  X 
Ademhalingsproblemen X X 
Droge neus X X 
Rhinitis X X 
 
Huidklachten 
Huidproblemen (erytheem, jeuk) X X 
 
Overige klachten 
Anafylactische shock X  
Auto-immuun ziekte  X 
Chronisch vermoeid  X 
Chronisch ijzergebrek  Bloeden uitgesloten 
Duizeligheid X X 
Vermoeidheid 2 uur na het eten  X 
Algemene zwakte  X 
Onvruchtbaarheid  X 

 
Bron: ImuPro. Opmerking: Deze lijst is bedoeld om een overzicht te geven van mogelijke symptomen. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor de volledigheid of nauwkeurigheid ervan. 


