
- 85% voelt zich beperkt in het bijwonen van sociale gelegenheden; 

- 90% geeft aan dat het dagelijks leven erdoor wordt beïnvloed; 

- 32% werd uitgesloten van schoolactiviteiten; 

- Veel hogere stress en angst percentages; 

- Negatieve invloed op de kwaliteit van leven; 

- Minder vrijheid; 

- Voelen zich vaak buitengesloten. 

 

Dit zijn enkele shockerende feiten over kinderen met een voedselallergie en hun ouders/verzorgers. De 

afgelopen 10 jaar zijn het aantal kinderen met een voedselallergie verdubbeld en zijn het aantal 

ernstige reacties verzevenvoudigd. Steeds meer kinderen worden allergisch en de allergie wordt ook 

steeds heftiger. Het hebben van een voedselallergie heeft een enorme impact op zowel het leven van 

het kind als op het leven van de ouders/verzorgers. Hier enkele quotes uit hetzelfde onderzoek: 

 

“Ik kan niet langer naar de verjaardagsfeestjes van mijn vrienden gaan. Ik kan geen chocoladetaart 

meer eten en niet meer naar een restaurant” – jongen, 9 jaar 

 

“Ik vraag heel specifiek wat ze voor eten maken en welk merk ze gebruiken. Het voelt heel 

opdringerig, alsof we van de FBI zijn” – verzorgster meisje 10 jaar 

 

“Ik voel me er zo ongemakkelijk bij om steeds naar alle ingrediënten te moeten vragen, ik zou willen 

dat ik geen allergie had zodat ik niet steeds naar elk klein dingetje hoef te vragen” – meisje, 13 jaar 

 

Mijn naam is Robert-Jan Kurvers, 4e jaars student Ondernemerschap & Retailmanagement aan het 

Saxion in Enschede, en ik wil hier wat aan doen. Want als u deze brief heeft gekregen wilt dat zeggen 

dat uw kind een voedselallergie heeft. Iets waar ik ook al heel mijn leven mee rondloop. Uit eigen 

ervaring weet ik hoe lastig dit is en wat voor impact het kan hebben op je leven. Op zowel uw kind, 

maar ook op uzelf: altijd oppassen met wat uw kind eet, vaak niet mee kunnen doen met traktaties en 

ga zo maar door. Veel dingen waardoor uw kind zich buitengesloten kan voelen. Daarnaast heb je 

altijd zekerheid nodig. Risico’s kunnen niet genomen worden. De voedselallergie heeft simpelweg 

vaak grip op het leven van u en uw kind. 

 

Voor mijn afstuderen ben ik bezig met het ontwikkelen van een concept waardoor het kind en de 

ouders/verzorgers meer vrijheid en zekerheid krijgen. Daardoor hoeft het kind niet meer 

buitengesloten te worden en kan het overal weer aan mee doen en krijgt u daarvoor in ruil meer 

zekerheid en controle. 

 

Maar om dit concept verder te kunnen ontwikkelen, is het voor mij van belang om te weten wat de 

behoeften zijn van u en uw kind. Daarom zou ik graag met jullie in gesprek gaan om te achterhalen 

waar jullie tegen aan lopen in het dagelijks leven en hoe dat opgelost kan worden. Het gesprek duurt 

ongeveer een halfuur. Gedurende het gesprek zal ik vragen stellen over de voedselallergie zelf en hoe 

het jullie leven beïnvloedt. Op deze manier kunnen we samen ervoor zorgen dat het leven met een 

voedselallergie een stuk makkelijker en leuker wordt voor beide! 

 

Mocht u openstaan voor een gesprek, dan kunt u mij altijd bereiken door te bellen of mailen: 

- 06 213 22 103 & Robert-jankurvers@hotmail.com 

 

Bedankt voor het lezen van de brief en hopelijk tot snel! 

 

Met vriendelijke groet, 

Robert-Jan Kurvers 

 

 

➔ Scan voor meer persoonlijke info 
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