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Inleiding
In de westerse landen blijft allergische contactdermatitis 
één van de meest voorkomende chronische aandoeningen.1 
Contactallergie is vaak geassocieerd met het gebruik van 
geparfumeerde producten en kan over het hele lichaam 
uitgelokt worden, zo ook in de anale en genitale regio met 
vermindering van de levenskwaliteit van de patiënt tot 
gevolg.2 Dit type allergische reacties komt opzetten door 
het gebruik van plaatselijk aangebrachte producten, zoals 
geneesmiddelen, cosmetica of producten voor intieme 
verzorging.3 Tot deze laatste groep behoren doekjes voor 
intieme hygiëne, tampons en maandverband die parfum-
componenten bevatten.
Het allergeen vermijden is de meest effectieve en ook de 
enige preventieve (therapeutische) maatregel.4 Om dat te 
realiseren spelen de verpakking en bijsluiter een belang-
rijke informerende rol. Hierop vindt de consument name-
lijk de samenstelling van het product terug en kan hij/zij 
nagaan of er ingrediënten aanwezig zijn die eventueel een 
allergische reactie kunnen uitlokken.
Voor cosmetische producten moet bij het overschrijden 
van een bepaalde limiet van allergene bestanddelen (lijst 
van 26 ingrediënten in de cosmetische wetgeving), de aan-
wezigheid vermeld worden op het etiket.2 Voor de vermel-
ding van (allergene) ingrediënten bij consumentenproduc-

ten voor intieme verzorging is er echter momenteel geen 
regelgevend kader.

Vraagstelling
Door het ontbreken van wetgeving en de verhoogde kans 
op dermale absorptie van stoffen aanwezig in de anogeni-
tale regio (waar een beperkte huidbarrière aanwezig is), 
onderzochten Sciensano- en VUB-onderzoekers de verschil-
lende parfumcomponenten die in intieme hygiëneproduc-
ten dikwijls aanwezig zijn.
Hierbij werden chromatogra sche technieken gebruikt en 
werd nagegaan welke allergenen effectief kunnen vrijkomen 
bij gebruik van deze producten. Dit liet toe om het risico op 
het induceren van sensitisatie te bepalen.

Methode

Selectie van de producten
Voor dit onderzoek werden vijftien hygiëneproducten die 
gebruikt worden tijdens de menstruatie en beschikbaar zijn 
op de Belgische markt, aangekocht. De steekproef omvatte 
acht tampons, drie maandverbanden, drie inlegkruisjes en 
een menstruatiespons, afkomstig van gekende grootwaren-
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huizen en een geselecteerde mix van huismerken en gere-
nommeerde merken.
Negen van deze vijftien hygiëneproducten voor menstrua-
tie waren geparfumeerd zonder dat de parfums of de moge-
lijke allergene componenten ervan vermeld stonden op de 
verpakking. Enige aanwezigheid van parfum kon worden 
vermoed door vermeldingen op de verpakking waaronder 
het woordje ‘fresh’.

Analyse van de componenten
In een eerste fase werd onderzocht welke mogelijk allergene 
substanties aanwezig waren. Om de vluchtige componen-
ten te analyseren, werden deze vijftien menstruele hygiëne-
producten onderworpen aan een verhoogde temperatuur 
(140°C). De aldus vrijgekomen bestanddelen werden geana-
lyseerd met behulp van gaschromatogra e gekoppeld aan 
massaspectrometrie.5

Vervolgens werd onderzocht welke van deze allergene 
substanties vrijkomen bij een meer realistisch scenario. 
Hiervoor werd menstruatievloeistof nagebootst met een 
simulant waarin vergelijkbare hoeveelheden proteïnen 
(albumine) en zouten (natrium, kalium en fosfaat) aanwe-
zig waren. De pH van het simulant is ook vergelijkbaar met 
deze van menstruatievloeistof (pH 7,0 ±0,4). Om de humane 
blootstelling zo correct mogelijk te imiteren werden deze 
hygiëneproducten in het menstruatiesimulant gebracht 
voor een periode van vier en acht uur bij een temperatuur 
van 37°C. Vier uur werd als tijdsperiode gekozen, omdat er 
gemiddeld een zestal tampons per dag worden gebruikt. 
Acht uur is representatief voor overnacht gebruik. De simu-
latievloeistof werd daarna geanalyseerd met behulp van 
vloeistofchromatogra e gekoppeld aan massaspectrome-
trie.6

Resultaten
De extreme extractieprocedure (bij hoge temperatuur) 
laat zien dat nagenoeg alle geparfumeerde hygiëneproduc-
ten voor menstruatie ten minste één allergene substantie 
bevatten (tabel). Dit zijn zwakke tot matig zwakke allerge-
nen.7 Acht van de elf gevonden allergenen zijn echter ook 
opgenomen in de EU cosmetische wetgeving, waarbij ze 

verplicht op de verpakking van het cosmeticum vermeld 
moeten worden indien hun concentratie een bepaalde 
limietwaarde overschrijdt.8 Voor de onderzochte menstru-
ele hygiëneproducten werd de cosmeticalimietwaarde 
(0,001%) voor benzylsalicylaat overschreden.
Een meer realistisch gebruikersscenario (extractie via een 
menstruatiesimulatievloeistof) geeft aan dat de consument 
ook effectief blootgesteld wordt aan zes van de elf eerder 
gedetecteerde allergenen: alfa-isomethyl ionone, beta-
ionone, benzylsalicylaat, linalool, hexylcinnamaldehyde 
en piperonal. Om de dagelijkse blootstelling te bepalen 
zijn, naast de geëxtraheerde hoeveelheid allergenen, de 
gebruiksfrequentie, de blootgestelde lichaamsoppervlakte 
en de systemische absorptie van het allergeen belangrijke 
factoren.9

De laatste kolom van de tabel toont, per allergeen, de 
maximale dagelijkse blootstelling bij een gemiddeld 
gebruik van zes hygiëneproducten voor menstruatie per 
dag.

Bespreking
De blootstellingsgegevens werden vergeleken met de in 
de literatuur beschikbare limietwaarden die geen allergie 
induceren. Hieruit bleek dat er bij het gesimuleerde gebruik 
geen inductie van sensitisatie verwacht wordt voor de zes 
aanwezige allergenen.
De hoeveelheden nodig om allergische reacties uit te lok-
ken, ook wel gekend als elicitatie, zijn echter sterk per-
soonsgebonden en liggen meestal veel lager dan de hoe-
veelheden die nodig zijn om sensibilisatie te induceren.10 
Daarom is voorzichtigheid geboden voor vrouwen die 
reeds allergisch zijn aan de hierboven opgesomde compo-
nenten.

Besluit
Verschillende producten voor intieme verzorging bevatten 
allergene parfumcomponenten die onder gebruiksomstan-
digheden kunnen vrijkomen en in contact komen met de 
huid. Hoewel er bij de teruggevonden hoeveelheden van 
deze allergenen geen sensibilisatie verwacht wordt, kunnen 
vrouwen die reeds allergisch zijn aan deze stoffen, mogelijk 
wel een allergische reactie vertonen.
Vermelding van de allergenen op de verpakking van deze 
producten zou consumenten, huisartsen en dermatologen 
helpen om allergische contactdermatitis te voorkomen en 
beter op te sporen. 
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Figuur: De gebruikte methodiek voor het opsporen van 
allergenen in menstruele hygiëneproducten.
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Tabel: Aanwezigheid (rode kleur in de tabel) van allergenen in de onderzochte geparfumeerde  
menstruele hygiëneproducten.

T: Tampon, M: Maandverband en I: inlegkruisje.

Allergeen T1 T3 T4 T5 M1 M2* M3 I1 I2 I3 Totaal
Maximale dagelijkse 

blootstelling (µg/
cm²/dag)

Alfa-isomethyl ionone 5 1,5

Beta-ionone 1 0,3

Benzylsalicylaat 2 0,4 

Citronellal 1

Cumarine 1

D-limonene 2

Linalool** 7

Geraniol 3

Hexyl cinnamaldehyde 5 0,3

Hydroxy-citronellal 3

Piperonal 5 5,3

Totaal allergenen 6 6 7 5 1 0 3 5 1 1

De kolom ‘Totaal allergenen’ geeft aan in hoeveel menstruele hygiëneproducten het allergeen aangetroffen werd. De maximale dagelijkse blootstelling is 
het aantal µg allergeen per cm2 vaginale oppervlakte waaraan de patiënt wordt blootgesteld bij het gebruik van 6 menstruele hygiëneproducten per 24 uren, 
gekeken naar de hoogst aangetroffen hoeveelheid vrijgekomen allergeen.
*Voor M2 werden geen parfums gedetecteerd hoewel het product geparfumeerd was.
**De methode liet enkel identificatie van deze component toe.
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