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In een oogopslag 

- Allergie ten opzichte van wespen- en bijengif vormt een potentieel levensbedreigende 

aandoening met een herhalingsrisico tot 50% bij elke nieuwe steek. Dit betekent dat de helft 

van de patiënten die ernstig reageerden op een steek bij een hersteek opnieuw ernstig 

reageert.  

- Wespen- en bijengifimmunotherapie (hyposensibilisatie) is uiterst doeltreffend en kan 

levensreddend zijn. Het niet aanbieden van deze behandeling bij risicopatiënten wordt dan 

ook beschouwd als een ernstige medische fout omdat ze meer dan 95% doeltreffendheid 

biedt. Het herhalingsrisico zakt dus naar ongeveer 3%. 

- De correcte entomologische identificatie van het verantwoordelijke insect berust op de 

anamnese aangevuld met de dosering van gifspecifieke IgE antistoffen en gif huidtests. De 

interpretatie van deze tests is echter niet altijd eenvoudig en kan vooral leiden tot 

foutpositieve diagnoses en onnodige behandelingen. 

- Patiënten met een gifallergie dienen altijd 2 zelfinspuitbare adrenaline preparaten bij zich te 

hebben. Van dergelijke preparaten bestaat een formulering voor kinderen en volwassenen.            
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Inleiding 

In België is allergie ten opzichte van hymenopteragif veelal toe te schrijven aan steken van wespen 

(Vespula germanica, V. vulgaris) en in veel mindere mate aan steken van honingbijen (Apis mellifera) 

en de Europese hoornaren (Vespa crabro). Hommelsteken (Bombus spp.) zijn zeldzaam en treden 

meestal op door professionele blootstelling, zoals bij personeel van hommelkwekerijen en groente- 

en fruitkwekers die hommels inzetten voor de natuurlijke bestuiving van hun planten. 

Ecologie van wespen en bijen 

Stekende insecten in onze contreien behoren tot de orde van de Hymenoptera. Hymenoptera zijn 

hexapoda (geleedpotigen met zes poten). Hun lichaam bestaat uit 3 delen: een hoofd met 2 

antennes en 2 ogen, een thorax en een abdomen. Er zijn 2 paar membraneuze vleugels. Enkel de 

vrouwelijke insecten hebben een angel die met een gifzak verbonden is. In cauda venenum: de angel 

zit achteraan het abdomen. Een bij verliest na een steek haar angel en gifapparaat, waarna zij sterft. 

Een wesp behoudt veelal haar angel en kan dus verschillende keren steken. De belangrijkste 

eigenschappen van wespen en bijen zijn samengevat in tabel 1. Figuren 1 tot en met 3 tonen een 

wesp, bij en hommel. Figuur 4 een angel en gifzak.   

 

Tabel 1: Hymenoptera speciesspecifieke karakteristieken 

 Wesp Bij Hommel 

Spontaan agressief ++ - - 

Verlies angel - + - 

Dominante kleuren Geel en zwart Bruin en oranje Zwart en oranje 

Abdomen Glad Behaard Behaard 

Seizoen Zomer, herfst1 Lente, zomer Lente, zomer 

Omgeving Wespennest, fruitbomen, 
etenswaren, vuilnisbakken 

Bijenkorven, 
bloemenperken, 

klaverveld 
 

Bloemenperken 

1 Overwinterende bevruchte wespenkoninginnen beginnen pas in de lente aan hun nestopbouw. Bijenkolonies 
leven het ganse jaar en werksters verlaten het nest bij een buitentemperatuur vanaf 12-15°C.     

 



Allergie ten opzichte van hymenoptera gif: in cauda venenum pagina 3 
 

 

 

Fig 1: Wesp (Vespula vulgaris, Ves v) 

 

Fig 2: Bij (Apis mellifera, Api m) 

 

 

Fig 3: Hommel (Bombus species, Bom sp) 
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Fig 4: Angel 

Gif kent een complexe soort-specifieke samenstelling waarin fosfolipasen en hyaluronidasen 

ongetwijfeld de belangrijkste gif allergenen vormen (tabel 2 zie:  http://www.allergen.org/List.htm). 

 

Tabel 2: Belangrijkste allergenen van wespen-, bijen- en hommelgif 

Soort IUIS nomenclatuur Allergeen MG (kDa) 

Wesp (Vespula vulgaris) Ves v 1* 
Ves v 2 
Ves v 3 
Ves v 5* 

Fosfolipase A1 
Hyaluronidase 
Dipeptidylpeptidase 
Antigeen 5 

35 
45 
100 
25 

Honingbij (Apis mellifera) Api m 1* 
Api m 2 
Api m 3* 
Api m 4 
Api m 5* 
Api m 6 
Api m 7 
Api m 8 
Api m 10* 

Fosfolipase A2 
Hyaluronidase 
Zure fosfatase 
Mellitine 
Dipeptidylpeptidase 
 
CUB serine protease 
Carboxylesterase 
Icarapine 

16-20 
43 
49 
3 
102 
7-8 
39 
70 
29 

Hommel (Bombus pennsylvanicus) Bom p 1 
Bom p 4 

Fosfolipase A2 
Protease 

16 
28 

IUIS: International Union of Immunological Sciences. Majeure allergeencomponenten zijn aangegeven in vet.   
* Anno 2017 beschikbaar voor moleculaire diagnostiek als niet versuikerde recombinanten. 

 

De samenstelling van het gif en de hoeveelheid gif per steek worden beïnvloed door verschillende 

factoren zoals seizoen, sociale functie (werkster versus koningin) en de leeftijd van het insect. De 

gemiddelde hoeveelheid eiwitten ingespoten bij een wespensteek varieert tussen 2 en 10 µg en 

tijdens een bijensteek ruimschoots 50 µg. Bij wespen vermindert bovendien de dosis gif ook ten 

gevolge van kort vooraf gegeven steken. Er bestaat dus geen “standaardsteek”.        

Epidemiologie 

De prevalentiecijfers van sensibilisatie ten opzichte van hymenopteragif aangegeven in verschillende 

studies vertonen een aanzienlijk spreiding die grotendeels te verklaren is door verschillen in 

blootstelling (langere seizoenen in het zuiden) en de gebruikte diagnosemethode. IgE-antistoffen 

gericht tegen één of verschillende hymenopteragiffen werden aangetoond in ruimschoots 25% van 

http://www.allergen.org/List.htm


Allergie ten opzichte van hymenoptera gif: in cauda venenum pagina 5 
 

de algemene bevolking en ongeveer 50% van bos/woudwerkers en imkers. De prevalentie van 

veralgemeende reacties uitgelokt door hymenopteragif schommelt tussen 0.02 en 5% van de 

algemene bevolking (ruim een half miljoen Belgen). Grote lokale reacties, zoals een ontsteking van 

een volledige voorarm door een steek in de hand, worden beschreven in ongeveer 2 tot 19% van de 

volwassen bevolking. De prevalentie van anafylactische reacties na hymenopterasteken is tweemaal 

hoger bij mannen dan bij vrouwen. Dit fenomeen is toe te schrijven aan een hogere graad van 

blootstelling van mannen aan deze insecten. Er is geen erfelijke noch atopische aanleg voor 

hymenopteragifallergie. Mastocytose en mast cel activatiesyndromen houden een significant risico 

voor veralgemeende reacties in en moeten dus altijd uitgesloten worden.      

Kliniek 

De klinische verschijnselen ten gevolge van een steek kunnen zeer verscheiden zijn. Er zijn zowel 

toxische als allergische reacties mogelijk. Tenslotte zijn er de niet-indeelbare reacties waarvan het 

ontstaansmechanisme onduidelijk is. Hier zullen we ons beperken tot de toxische reacties en de IgE-

gemedieerde allergische reacties. Het belang van een onderliggende mastocytose wordt afzonderlijk 

beschreven.    

Toxische reacties 

De niet allergische reacties worden veroorzaakt door de verschillende bestanddelen van het gif. Het 

betreft veelal een vrij pijnlijke, jeukende en vervelende lokale zwelling die enkele minuten na de 

steek optreedt en vervolgens na enkele uren verdwijnt. Anderzijds zijn er ook de grote lokale 

reacties. Deze reacties treden op ter hoogte van de steekplaats en houden 48 uur of langer aan. Ze 

vallen op door hun aanzienlijke grootte waarbij de diameter meestal 10 cm overschrijdt. Het 

ontstaansmechanisme van deze reacties is onvolledig gekend maar specifieke sensibilisatie met 

positieve IgE antistoffen en huidtests kan worden aangetoond in 50-80% van de patiënten. Bij imkers 

vormen deze grote lokale reacties vaak de voorbode van meer ernstige allergische reacties. Bij een 

groot aantal steken (>500) kan de patiënt overlijden ten gevolge van een toxische reactie. 

Niettegenstaande hun verschillende samenstelling kunnen zowel wespen- als bijengif belangrijke cel- 

en weefselschade zoals hemolyse, rhabdomyolyse en acute nierinsufficiëntie veroorzaken. 

IgE-gemedieerde allergische reacties 

IgE-gemedieerde reacties ontstaan door het feit dat de patiënt IgE-antistoffen produceert ten 

opzichte van hoofdzakelijk fosfolipase en in mindere mate hyaluronidase. Na een steek treedt 

meestal lokale roodheid op die snel kan evolueren tot veralgemeend urticaria, angio-oedeem, 

nausea, braken, diarree, rhinoconjunctivitis, bronchospasmen, hypotensie, bewustzijnsverlies, 

cardiovasculaire collaps. De mortaliteitsincidentie varieert van 0.03 tot 0.48 per miljoen inwoners 

per jaar. Hoogstwaarschijnlijk betreft het hier een onderschatting van de werkelijkheid. Leeftijd > 40 



Allergie ten opzichte van hymenoptera gif: in cauda venenum pagina 6 
 

jaar (waarschijnlijk door onderliggende cardiovasculaire pathologie) en steekplaats (hoofd en nek) 

vormen onafhankelijke risicofactoren voor een ernstiger afloop. Wespensteken veroorzaken 

doorgaans ernstigere reacties dan bijensteken, en in ons land en de meeste andere Europese landen 

worden fatale reacties meestal veroorzaakt door wespensteken. Dat meer overlijden bij mannen 

wordt gerapporteerd berust op het feit dat mannen frequenter gestoken worden. De dood kan bij 

een zeer gevoelig individu binnen enkele minuten na de steek optreden. Kinderen vertonen meestal 

mildere steekreacties met in ruimschoots 75% van de gevallen een kliniek die beperkt blijft tot 

huidsymptomen.            

Mastocytose 

Talrijke gevallen van hymenopterasteken werden beschreven bij patiënten (vooral mannen) met 

mastocytose. Deze vertoonden vaak een veralgemeende ernstige reactie met uitgesproken 

hypotensie (vaak zonder mucocutane symptomen). Het mechanisme is vermoedelijk een direct 

vrijzetten van histamine uit mestcellen en basofielen door verschillende elementen in het gif. 

Bovendien werd recent aangetoond dat patiënten met een sensibilisatie voor gif en verhoogde 

basale serum tryptasespiegels en mastocytose een verhoogd risico hebben voor ernstige reacties.    

Natuurlijk verloop van gifallergie  

Prospectieve studies tonen aan dat niet alle patiënten opnieuw zullen reageren bij een nieuwe steek 

door het verantwoordelijke insect. De kans op een nieuwe reactie wordt bepaald door verscheidene 

factoren zoals ernst en verloop van de voorafgaande reactie, leeftijd van de patiënt en 

verantwoordelijk insect. Na een grote lokale reactie schommelt het risico op een ernstige 

systeemreactie bij een volgende steek tussen 5 tot 15%. Vandaar dat grote lokale reacties niet als 

indicatie voor specifieke hyposensibilisatie gelden. De hyposensibilisatie heeft bovendien geen 

invloed op het herhalingsrisico van een grote lokale reactie. Bij een milde systeemreactie bedraagt 

deze kans 15 tot 30% en bij een voorgeschiedenis van een ernstige systeemreactie bedraagt het 

herhalingsrisico ruimschoots 30-60%. Met ander woorden, ongeveer de helft van de patiënten die 

ernstig reageerden zullen bij een hersteek opnieuw ernstig reageren. De prognose bij kinderen is 

beter dan bij volwassenen. Het herhalingsrisico bij kinderen bedraagt 10%. Het herhalingsrisico voor 

een ernstige steekreactie bedraagt ongeveer 50% voor bijengif en 30-40% voor wespengif. Het 

hoogste herhalingsrisico (70%) werd beschreven bij patiënten met een voorgeschiedenis van een 

ernstige veralgemeende reactie op bijengif. Wespensteken zijn weliswaar 10x meer frequent dan 

bijensteken. Het is belangrijk op te merken dat er geen correlatie bestaat tussen de ernst van een 

hersteek reactie en de titer van gifspecifiek IgE en/of positiviteit van de huidtest. 
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Diagnose  

Entomologische identificatie van het verantwoordelijke insect is absoluut onontbeerlijk voor het 

instellen van een doeltreffende behandeling, gif specifieke immunotherapie, en berust op 2 

criteria. Enerzijds een overtuigend klinisch verhaal van een steekreactie uitgelokt door een 

identificeerbaar insect en anderzijds het aantonen van een IgE-gemedieerde allergie door huidtests, 

serum specifiek IgE (eventueel inclusief component georiënteerd) en/of provocatietests. Hoewel elk 

van deze technieken zinvolle informatie kan bijbrengen, hebben zij allen hun intrinsieke beperkingen. 

Anamnese 

De anamnese is ongetwijfeld een belangrijk gegeven. Formele visuele herkenning, eventueel op foto, 

is onontbeerlijk daar het type insect de verdere behandeling bepaalt. Vaak kan de patiënt echter niet 

aangeven welk insect verantwoordelijk is. De belangrijkste eigenschappen van wespen, bijen en 

hommels zijn hierboven samengevat in tabel 1. Wanneer het uit de anamnese duidelijk is dat de 

patiënt enkel een (grote) lokale reactie vertoonde dan zijn bijkomende tests niet nodig en zelfs 

tegenaangewezen omdat er geen specifieke therapeutische implicaties zijn en er alleen maar 

twijfel wordt gezaaid.     

Huidtests 

Talrijke huidtestprocedures met hymenopteragif zijn beschreven waarbij zowel prik- als 

intradermotests worden uitgevoerd. Correcte timing bij het uitvoeren van huidtests is essentieel. 

Wanneer uitgevoerd binnen de 4 weken na de steekreactie kunnen zij, evenals de gifspecifieke IgE 

resultaten trouwens, foutnegatief zijn. Huidtests met hymenopteragif worden doorgaans goed 

verdragen. Ernstige systeemreacties zijn beschreven in ongeveer 0.25% van de patiënten. Hoewel 

huidtests gedurende geruime tijd als de meest betrouwbare diagnostische tests zijn beschouwd, 

werd dit dogma recent op de proef  gesteld door de vaststelling dat ruimschoots 99/307 (32%) 

patiënten met een overtuigende veralgemeende steekreactie een negatieve huidtest vertoonden. Dit 

is echter niet de ervaring in ons land.  

Gifspecifiek IgE 

De gevoeligheid van gifspecifieke IgE dosering bedraagt ongeveer 95% voor de huidige ImmunoCAP 

techniek. Anderzijds werd bij herhaling aangetoond dat het aantreffen van een positief gifspecifiek 

IgE bij individuen zonder gifallergie niet ongewoon is. Hoewel de meeste patiënten slechts allergisch 

zijn aan 1 gif vertonen zij niet zelden een dubbelpositief IgE resultaat voor zowel wespen- als bijengif. 

Lang werd deze dubbele IgE positiviteit toegeschreven aan een sensibilisatie ten opzichte van 

hyaluronidase. In toenemende mate is echter gebleken dat vooral kruisreactieve 

suikerdeterminanten (in het Engels: cross-reactive carbohydrate determinants of CCD),  aanwezig op 

niet-zoogdiereiwitten van verschillende oorsprong, een zware hypotheek kan leggen op de 
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serologische diagnose van IgE-gemedieerde gifallergie. Anti-CCD IgE verklaart niet alleen de 

“kruisreacties” tussen hymenopteragiffen. Recent bleek uit een eigen studie dat ruimschoots 20 tot 

25% van de patiënten met een gras- en/of onkruidpollenallergie sensibilisatie voor dergelijke CCD 

vertoont en dat driekwart daarvan ook circulerende IgE antistoffen hebben voor wespen- en/of 

bijengif zonder dat zij een gifallergie hebben. Concreet betekent dit dat bij elke patiënt met een 

vermoeden van een gifallergie en waarbij gifspecifieke immunotherapie overwogen wordt, altijd 

IgE dient gedoseerd tegen alle 3 de giffen (wesp, bij, hommel) en dat bij twijfel beroep zal moeten 

gedaan worden op aanvullende in-vivo (vide supra) en/of in-vitro (vide infra) diagnostiek.     

Andere in-vitrotests 

De laatste 5 jaar is in toenemende mate gebleken dat component georiënteerde diagnostiek een 

diagnostische meerwaarde kan bieden. Vandaag beschikt men hiervoor over 2 

wespengifcomponenten (Ves v 1 en Ves v 5) en 5 bijengifcomponent (Api m 1, Api m 2, Api m 3, Api 

m 5 en Api m 10). Het voordeel van deze componenten is dat zij beschikbaar zijn als recombinanten 

(r) en aldus niet geglycosyleerd zijn, waardoor het probleem van de dubbelpositieven uit de wereld 

geholpen wordt. Uit eigen onderzoek is gebleken dat het combineren van een dosering van specifiek 

IgE ten opzichte van rVes v 1 en rVes v 5 toelaat om met quasi absolute specificiteit een correcte 

diagnose van wespengifallergie te stellen in ongeveer 95% van de patiënten.  

Tenslotte is duidelijk gebleken dat ook flowcytometrische analyse van in-vitro geactiveerde 

basofielen een vrij performant en betrouwbaar instrument kan zijn om IgE-gemedieerde reacties aan 

te tonen. De test wordt vooral aangewend bij patiënten waarbij de andere tests onduidelijke 

resultaten opleveren.  

De proefsteek 

Proefsteken zijn vanwege praktische (tijdrovend, duur) en vooral ethische beschouwingen (uitlokken 

van anafylaxie) niet bruikbaar in de dagdagelijkse praktijk. Bovendien is gebleken dat een negatieve 

proefsteek niet per definitie afwezigheid van gifallergie betekent. Vandaag is de proefsteek voor de 

meeste auteurs dan ook achterhaald.          

Serumtryptase 

Hoewel een bepaling van het acute serumtryptase (afgenomen 60-90 minuten na ontstaan reactie, 

liefst niet vroeger en later) niet bijdraagt tot de entomologische identificatie van de boosdoener 

verdient elk vermoeden op een allergische reactie dat deze eenvoudige test uitgevoerd wordt. Dus 

ook bij patiënten waarbij een hymenopteragif allergie vermoed wordt. Dit acute serumtryptase kan 

dan vergeleken worden met een basistryptase af te nemen na een 24-tal uur en aldus kan men 

mestcel activering en zelfs een mastocytose op het spoor komen. Een piektryptase wordt als 
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significant beschouwd wanneer de waarde hoger licht dan de basiswaarde x1.2 + 2. Een persisterend 

verhoogd tryptase kan een aanwijzing zijn voor een mastocytose.  

 

Behandeling 

Acute behandeling 

De lokale behandeling start met het inspecteren van de steekplaats op de aanwezigheid van een 

angel. Indien een angel aanwezig is moet deze zacht (zonder pincet) verwijderd worden, zo mogelijk 

na aanleggen van een knelband boven de steekplaats. Hierbij voorkomt men dat de gifzak leeg 

geknepen wordt en nog meer gif in het lichaam van de patiënt terechtkomt. Nadien dient de 

steekplaats ook te worden ontsmet. Indien enkel een lokale reactie optreedt kan het voldoende zijn 

om lokaal ijs aan te brengen en een oraal antihistaminicum toe te dienen. 

Bij grote lokale reacties kan toediening van een oraal of intramusculair glucocorticosteroïd preparaat 

aangewezen zijn.  

Bij het optreden van een ernstige anafylactische reactie zoals levensbedreigend angio-oedeem, 

ernstig bronchospasme of shock wordt best zo snel mogelijk een adrenaline 1 mg/mL intramusculair 

ingespoten. Nadien kan eventueel een knelband aangelegd worden boven de steekplaats, die 

desnoods omspoten wordt met adrenaline 1 mg/mL. Verdere behandeling geschiedt volgens de 

symptomatologie. 

Immunotherapie 

Indicatie 

Alle patiënten die in het verleden een ernstige anafylactische reactie hebben vertoond, dienen 

absoluut geëvalueerd te worden voor het eventueel opstarten van specifieke immunotherapie 

(hyposensibilisatie). Hyposensibilisatie is aangewezen bij patiënten die een ernstige veralgemeende 

reactie hebben vertoond en wanneer daarbij aan de hand van anamnese, specifiek IgE, huidtest en 

eventueel andere tests overgevoeligheid ten opzichte van wespen, bijen of hommelgif kan worden 

aangetoond (tabel 3). Een uitzondering op deze regel vormen patiënten met een mastocytose die 

een ernstige reactie hebben doorgemaakt en wanneer geen IgE gemedieerde sensibilisatie kan 

worden aangetoond.  

 

Tabel 3: Indicaties voor gifimmunotherapie 

Steekreactie (kinderen/volwassenen) Huidtest of IgE IT 

Respiratoir en/of vasculair 
 
Urticaria, niet levensbedreigend angio-oedeem  
 
Grote lokale reactie 
 

Positief 
Negatief* 

Positief 
Negatief 

Niet testen 
Niet testen 

Ja 
Nee** 

Nee*** 
Nee 
Nee 
Nee 
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Niet indeelbaar Niet testen Nee 

* Voor deze patiënten kunnen component georiënteerde diagnostiek of basofielenactivering toch nog tot 
diagnose leiden 
** Voor deze patiënten is het aangewezen een serumtryptase te bepalen. 
*** Uitgezonderd patiënten met belangrijke blootstelling en herhaalde steekreacties.   
Bij grote lokale reacties en niet indeelbare reacties is het verrichten van aanvullende diagnostiek niet 
aangewezen omdat er geen therapeutische implicaties zijn.    

 

Het beschermend effect van deze behandeling bedraagt voor wespengif ruimschoots 95%. Het 

risico van een ernstige reactie ten gevolge van een nieuwe steekreactie daalt dus door de 

behandeling van 50% naar ongeveer 3%. Voor bijengif bedraagt de bescherming ongeveer 80%.   

Zolang patiënten met een voorgeschiedenis van een ernstige steekreactie (nog) niet 

gehyposensibiliseerd worden, moeten zij 2 zelfinspuitbare adrenalinepreparaten bij zich hebben. 

Patiënten die zeer ernstig reageerden of een mastocytose hebben kunnen best altijd zelfinspuitbare 

adrenalinepreparaten bij zich dragen, ook wanneer zij immunotherapie krijgen.     

Methode van hyposensibilisatie 

Verschillende schema’s voor deze hyposensibilisatie zijn mogelijk. Deze verschillen vooral met 

betrekking tot de instelfase van de kuur die zeer snel (ultrarush), snel (rush en semi-rush) of traag 

(gewone) kan verlopen. Na deze instelfase volgen achtereenvolgens de consolidatie en 

onderhoudsfase waarbij het toedieningsinterval progressief gespreid wordt naar 1 subcutane injectie 

om de 6 weken. Belangrijk hierbij is voor ogen te houden dat de patiënt niet beschermd is zolang de 

onderhoudsdosis (doorgaans 100 µg gif) niet bereikt is.   

Algemeen wordt aangenomen dat een klassieke onderhoudstherapie met subcutane toediening van 

100 µg gif uiterlijk om de 6 weken na 3 tot 5 jaar veilig gestaakt kan worden wanneer huidtests en/of 

gifspecifiek IgE negativeren. Toch biedt het negativeren van deze tests geen absolute garantie voor 

het uitblijven van een reactie bij een nieuwe steek. Anderzijds dient te worden onderstreept dat het 

volledig negativeren van beide tests eerder zeldzaam is. 

De houding die door velen pragmatisch wordt aangenomen is immunotherapie 5 jaar aan te houden 

en vervolgens, onafhankelijk van de huidtest- en/of IgE-resultaten, te stoppen. Indien na 3 jaar 

therapie specifiek IgE en huidtest genegativeerd zijn kan eventueel overwogen worden vroeger te 

stoppen. Wanneer tijdens de hyposensibilisatie patiënt toch nog ernstige allergische steekreacties 

heeft vertoond, de huidtests en/of IgE doseringen sterk positief blijven of wanneer de indicatie tot 

hyposensibilisatie bestond uit een zeer ernstige reactie kan een meer langdurige therapie overwogen 

worden. Mastocytose verdient een levenslange behandeling.   

Bijwerkingen en bijzondere voorzorgen 

Gifspecifieke immunotherapie wordt doorgaans zeer goed verdragen. De frequentste  bijwerking is 

een (grote) lokale zwelling die zelden niet noopt tot een dosisaanpassing. Bovendien kunnen 



Allergie ten opzichte van hymenoptera gif: in cauda venenum pagina 11 
 

dergelijke lokale reacties, indien ze herhaaldelijk blijven optreden, voorkomen worden door de 

preventieve inname van antihistaminica zonder dat daarbij ogenschijnlijk afbreuk wordt gedaan aan 

de doeltreffendheid van de behandeling. Bij veralgemeende reacties moet eventueel wel een 

dosisreductie geschieden. Aanbevelingen om het risico op bijwerkingen van gifimmunotherapie te 

reduceren zijn samengevat in tabel 4 . 

 

Tabel 4: Aanbevelingen ter reductie van de bijwerkingen van immunotherapie 

1. Immunotherapie dient voorgeschreven en toegediend door een getraind arts die de alarmtekens 
van eventuele bijwerkingen kent en een aangepaste behandeling kan opstarten. 

2. Patiënt dient na elke toediening minimum 30 minuten in observatie te blijven. 

3. -receptor antagonisten (en ACE inhibitoren) dienen gestaakt en vervangen tijdens de duur van de 
insteltherapie    

4. Start geen immunotherapie bij therapieontrouwe patiënten. 
5. Dosis en schema dienen na elke toediening geëvalueerd en eventueel aangepast. Soms is een 

individueel protocol met gereduceerde onderhoudsdosis en korter toedieningsinterval 
noodzakelijk.    

6. Immunotherapie wordt niet opgestart tijdens zwangerschap (risico op hypotensie met als gevolg 
abortus). Goed verdragen immunotherapie dient niet onderbroken tijdens zwangerschap. 

 

Steken voorkomen        

De kans op insectensteken is door eenvoudige maatregelen te verkleinen. Blootsvoets buiten lopen 

en tuinieren zonder handschoenen verhogen aanzienlijk het steekrisico. De meeste insecten voelen 

zich aangetrokken door geparfumeerde cosmetica en fel gekleurde wapperende kledij. De scherpe 

geur van alcohol en zweet kunnen de insecten irriteren. Wespen, in tegenstelling tot bijen, zijn 

aaseters en hebben een voorkeur voor zoetigheid en vlees. Eten, drinken en koken in de buitenlucht 

(barbecue) vergroten de kans op een steek. Sla niet naar wespen. Zij geraken uiterst snel geïrriteerd. 

Wend u liever rustig zonder bruuske bewegingen af. 

Wespennesten dient men te laten verdelgen op een professionele manier (veelal door de 

brandweer). Bijenkolonies dient men te laten “scheppen” door een imker. Hommelnesten dienen 

niet verwijderd te worden. 


