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Overzicht van de specifieke allergenen die binnen het MZH bepaald 
worden:
 
Screening

Hieronder staan de belangrijkste allergenen vermeld. Er zijn meer allergenen verwerkt in de 
screeningen.
 
Naam Afkorting Code               Bestaat uit 

d1 Huisstofmijt (D. 
pertonyssinus)

e1 kattenroos
e5 hondenroos
gx3 graspollenmengsel 3
tx9 boompollenmengsel 9
wx3 kruidpollenmengsel 3

Phadiatop phad

mx1 schimmelmengsel 1 
(behalve m3)

f1 (kippen-)eiwit
f2 (koe)melk
f13 pinda
d1 huisstofmijt
e1 kattenroos
e5 hondenroos

Phadiatop infant phinf

gx3 graspollenmengsel 3
f1 (kippen-)eiwit
f2 (koe)melk
f3* Kabeljauw*
f4 tarwe
f13 pinda

Voedselscreening fx5

f14 soja
* = Deze uitsplitsing zit niet in ons eigen analysepakket, in plaats hiervan bepalen we fx74 = 
vismengsel
 
In de Phadiatop/Phadiatop infant zitten nog enkele andere allergenen verwerkt. Indien de 
Phadiatop of Phadiatop infant positief is, en de desbetreffende uitsplitsingen negatief zijn, kunnen 
deze nog uitgetypeerd worden door Phadia (op volgorde van relevantie):
Naam Afkorting Code 

 
Bestaat uit

Phadiatop phad d2 huisstofmijt (D. farinae)
  e3 paardenroos
  t9 olijfboompollen
  w19 groot glaskruid
Phadiatop infant phinf t3 berkenpollen
  f24 garnaal
  w1 alsem ambrosia
  w21 klein glaskruid
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Mengsels

Naam Afkorting Code
 

Bestaat uit

g1 Reukgras
g5 engels raaigras
g6 timotheegras
g12 Rogge

Graspollenmengsel 3 gx3

g13 echte witbol
t2 grauwe els
t3 ruwe berk
t4 hazelaar
t7 eik

Boompollenmengsel 9 tx9

t12 wilg
w6 bijvoet
w9 smalle weegbree
w10 witte- of 

melganzevoet
w12 guldenroede

Kruidpollenmengsel 3 wx3

w20 (grote) brandnetel
m1 penicillium notatum
m2 cladosporum 

herbarum
m3 aspergillus 

fumigatus

Schimmelmengsel 1 mx1

m6 alternaria tenuis
e6 caviaepitheel
e82 konijnenepitheel
e84 hamsterepitheel
e87 ratmengsel

knaagdiermengsel ex70

e88 muismengsel
e78 grasparkietveren
e201 kanarieveren
e196 parkietveren
e213 papegaaienveren

(volière)vogelmengsel ex72

e214 vinkenveren
f33 sinaasappel
f49 appel
f92 banaan

Fruitmengsel 3 fx15

f95 perzik
f205 haring
f206 makreel
f3 kabeljauw

Vismengsel fx74

f254 schol
f13 pinda
f17 hazelnoot
f18 paranoot
f20 amandel

Notenmengsel 1 fx1

f36 kokosnoot
Notenmengsel 2 fx22 f201 pecannoot
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f202 cashewnoot
f203 pistachenoot
f256 walnoot

 
Losse allergenen

Naam Code
huisstofmijt d1
kattenroos e1
hondenroos e5
(kippen-)eiwit f1
(koe)melk f2
Kabeljauw** f3**
tarwe f4
pinda f13
soja f14
** Zie fx74 = vismengsel




