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Persbericht
Artsen roepen hooikoortspatiënten op naar de huisarts te gaan,
juist in coronatijd
Nieuwe wetenschappelijk studie toont aan: hooikoorts kost onze economie jaarlijks 19,6 miljard

euro

Amsterdam, 22 juli 2020- In de huidige anderhalvemetersamenleving houdt iedereen
elkaar nauwlettend in de gaten en niezende, hoestende en snotterige
hooikoortspatiënten worden met argwaan bekeken. Naast deze sociale druk blijkt uit een
nieuwe wetenschappelijke studie* van ARIA Nederland dat we ook de economische
impact van hooikoorts niet moeten onderschatten. Uit de studie blijkt dat hooikoorts
enorme invloed heeft op onze werkproductiviteit. Hooikoorts kost de Nederlandse
economie jaarlijks ruim 19,6 miljard euro. Deze kosten zijn te voorkomen als mensen
met hooikoortsklachten naar de huisarts gaan voor goed advies en de juiste medicatie.

“Normaal gesproken moet iedereen zelf beslissen of ze met hun klachten naar de huisarts
gaan. Maar de situatie is nu urgenter dan ooit. Doe je het niet voor jezelf, doe het dan voor je
omgeving. Het wordt niet gewaardeerd als er iemand op 1,5 meter afstand staat te snotteren
en te niezen. Bovendien kost hooikoorts onze economie enorm veel geld, zeker als mensen
daardoor niet gaan werken”, aldus Wytske Fokkens, hoogleraar Keel-, Neus- en Oorheelkunde
van het van het Amsterdam Universitair Medisch Centrum, locatie AMC.

Impact van hooikoorts op werkproductiviteit
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Niet eerder werd er wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de financiële kosten van
hooikoorts in Nederland. De nieuwe studie van ARIA Nederland laat zien dat vooral de
indirecte kosten (ziekteverzuim en effect op werkproductiviteit) van hooikoorts niet
misteverstaan zijn. Eén van de meest opvallende uitkomsten uit het onderzoek is het feit dat
vooral werken mét hooikoortsklachten veel geld kost. Fokkens legt uit: “Aan het werk gaan met

tranende ogen en onophoudelijk niezen door hooikoorts zorgt ervoor dat je veel minder effectief

werkt. Vergelijk het met een jengelende peuter om je heen terwijl je probeert thuis te werken.

Respondenten geven bijvoorbeeld aan dat ze veel langer doen over een taak dan een gezonde

collega.Totaal onnodig, want via je huisarts kun je de juiste medicatie krijgen en daardoor zelfs

klachtenvrij zijn.”

De wetenschappelijke studie van ARIA Nederland biedt mogelijkheid tot verdieping. Nu de
economische impact van hooikoorts in Nederland in kaart is gebracht, kan nader onderzoek
gedaan worden naar het effect op deze kosten wanneer patiënten wél een behandeling krijgen
volgens de juiste richtlijnen.
 

*KS Avdeeva, S Reitsma, WJ Fokkens. Direct and indirect costs of allergic and non-allergic

rhinitis in the Netherlands Allergy. 2020 Jun 16.  doi: 10.1111/all.14457

Over ARIA
ARIA (Allergische Rhinitis en de Impact op Astma) is a non-gouvermentele organisatie die
sinds 1999 samenwerkt met de Wereldgezondheidsorganisatie. ARIA is op dit moment
vertegenwoordigd in meer dan 70 landen. De internationaal gerenommeerde specialisten die
bij ARIA zijn aangesloten doen onderzoek naar alles wat gelieerd is aan allergische rhinitis
(hooikoorts) en astma. De doelstelling is om behandelrichtlijnen te ontwikkelen voor de
gezondheidszorg wereldwijd. De missie van ARIA is om mensen met allergische rhinitis en
astma een actief en gezond leven te bieden, ongeacht hun leeftijd, geslacht en sociaal
economische status.

Noot voor de redactie (niet voor publicatie)
Voor meer informatie en/of aanvragen voor interviews kunt u contact opnemen met: 2twintig
public relations, Maxime van der Ploeg T: 010 2801555 E: maxime@2twintig.nl

Voor meer informatie over hooikoorts of voor het inzien van het wetenschappelijk onderzoek
van ARIA Nederland kijk op www.mijnluchtwegallergie.nl
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