Desensibilisatie
wespen/bijengif

(ongevoelig maken voor bepaalde stoffen)

Longgeneeskunde

Locatie Hoorn/Enkhuizen

Inleiding

U bent aangemeld voor een desensibilisatiekuur (ongevoelig maken voor
bepaalde stoffen) tegen wespen/bijensteken. U hebt dus in het verleden
waarschijnlijk een (ernstige) allergische reactie op een wespen/bijensteek
doorgemaakt.
In deze folder leggen wij u in het kort uit wat allergie is en wat de behandeling
ervan zal inhouden.

Algemene informatie

Het gif van een bij of een wesp heeft een ingewikkelde scheikundige samenstelling.
Er zitten stoffen in die het vermogen hebben om allergische reacties uit te lokken.
Het gif geeft een onmiddellijk lokaal toxisch(giftig) effect. Wat gepaard gaat
met de volgende symptomen. Roodheid, zwelling en pijn. Soms kunnen er ook
ademhalingsproblemen en huiduitslag optreden. Dit zijn de eerste tekenen van een
ernstige allergische reactie.

Reacties

Er zijn 3 mogelijke reacties:

Lokale reactie:

De steek is zeer pijnlijk. Men ziet roodheid, een zwelling van enkele centimeters en
een lichte verharding, meestal gepaard met jeuk. Deze reacties zijn zeer lokaal en
verdwijnen over het algemeen weer enkele uren na de steek.

Toxische (giftige) reactie:

De ernst van de reactie zal toenemen met het aantal steken. Bij meerdere steken
tegelijk is de hoeveelheid ingespoten gif groter. Naast een lokale reactie treden
ook algemene symptomen op zoals oedeem( vochtophoping), moeheid, braken,
diarree, hoofdpijn, daling van de bloeddruk en soms stuipen enbewustzijnsverlies.
Een volwassene die meer dan 20 steken krijgt zal opgenomen worden in een
ziekenhuis.
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Allergische reactie:

Een allergische reactie is niet afhankelijk van het aantal steken/ dosis gif die
wordt ingespoten en kan reeds optreden na een enkele steek. Een tijdsduur van
minder dan twee maanden tussen twee steken kan een risicofactor zijn voor het
ontwikkelen van een allergische reactie op een wespen/bijensteek. Wanneer een
pijnlijke zwelling ontstaat van meer dan 10 cm en de symptomen meer dan 12 uur
aanhouden bestaat het risico dat bij een volgende steek een ernstigere allergische
reactie optreed!

De volgende symptomen bij een allergische aanval kunnen
voorkomen:
•
•
•
•
•

De huid: Roodheid (uitslag), zwelling.
Het ademhalingsstelsel: Ademhalingsmoeilijkheden door zwelling van de tong,
strottenklepje, strottenhoofd. Spasmen (samentrekken) van de luchtpijp met
gevoel van benauwdheid, angst en cyanose (blauwe verkleuring van de huid.)
Het hart: Daling van de bloeddruk, duizeligheid en bewustzijnsverlies.
De spijsvertering: Misselijkheid, braken, diarree.
Neurologisch: Het blokkeren van de luchtwegen en de problemen omtrent het
hart kunnen in het uiterste geval de dood van een slachtoffer veroorzaken.

De desensibilisatiekuur:

De desensibilisatie wordt uitgevoerd bij mensen die reeds een ernstige allergische
reactie hebben doorgemaakt. Het is een behandeling die de patiënt tolerant maakt
tegen het gif van een bijen of wespensteek. De behandeling hiervan is langdurig
(totaal ongeveer 3 jaar) en vind in het ziekenhuis plaats.
De eerste behandeling bestaat uit een 3-daagse opname in het ziekenhuis waarbij
u 4 maal daags een injectie onder de huid krijgt.
U wordt hierbij gecontroleerd op een mogelijke allergische reactie.(bloeddruk,
hartslag en controle van de huid)
Na deze opname krijgt u gedurende 3 jaar iedere 6 weken een injectie. Deze injectie
wordt op afspraak gegeven op polikliniek longgeneeskunde (nr. 70). U verblijft dan
ongeveer 15 minuten op de polikliniek. De bloeddruk en pols worden vooraf en na
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een kwartier bij u gecontroleerd en als alles zonder problemen verloopt, kunt u
het ziekenhuis weer verlaten. De plaats van de injectie kan lokaal dezelfde reacties
veroorzaken als een steek.( roodheid, zwelling, pijn of jeuk) Dit zal na enkele uren
weer wegtrekken. U kunt als verzachting koelen met koude washand of coldpack.
De afspraak voor de volgende injectie krijgt u iedere keer bij vertrek weer mee van
de doktersassistente van de polikliniek. De voorkeurstijd is ’s morgens om 9.00 of
10.00 uur op maandag en woensdag. Mocht dit voor u problemen geven bespreek
dit dan met de doktersassistente.

Dijklander Ziekenhuis
Longgeneeskunde
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Notities:
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Locatie Enkhuizen
Molenweg 9b
1601 SR Enkhuizen
T. 0228 312 345
Locatie Hoorn

Maelsonstraat 3
1624 NP Hoorn
T. 0229 257 257
Locatie Purmerend
Waterlandlaan 250
1441 RN Purmerend
T. 0299 457 457

Locatie Volendam
Heideweg 1b
1132 DA Volendam
T. 0229 257 500

Postbus 600, 1620 AR Hoorn
www.dijklander.nl
info@dijklander.nl
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