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Overgevoeligheid geneesmiddelen  
Geneesmiddelenallergie komt voor bij 7 % van 
de bevolking, zowel over- als onderdiagnose van 
- voornamelijk - type 1-reacties. Een grondige 
medische evaluatie is noodzakelijk om een juist 
medicamenteus beleid te bepalen. 

Volwassenen met deze problematiek worden verder 
behandeld op de dienst Huidziekten.  Kinderen met 
type 1-geneesmiddelenallergie kunnen terecht op de 
dienst Kinderziekten. 

Allergisch astma 
In de jaren 90 is allergische astma duidelijk 
toegenomen in frequentie. Momenteel lijkt er een 
plateau bereikt te zijn. De toename is multifactorieel, 
waarbij omgevingsfactoren een belangrijke rol 
spelen. 

Patiënten met astma kunnen in functie van 
hun leeftijd terecht op de dienst Longziekten of 
Kinderziekten.  

Insectenallergie 
Deze komt voornamelijk voor bij adolescenten en 
volwassenen. Opstarten van immunotherapie is 
noodzakelijk bij ernstige reacties. 

De therapie voor wespen- en bijenallergie wordt 
aangeboden op de dienst Longziekten.

Anafylaxie 
De ernstigste presentatievorm van allergie blijft 
anafylaxie. De incidentie in Europa bij kinderen en 
adolescenten bedraagt 8 à 9,6/100.000 kinderen/
jaar. In de VS is dit beduidend hoger: 21–50/100.000 
kinderen/jaar. De incidentie neemt wereldwijd nog 
steeds toe. De uitlokkende factor bij kinderen en 
adolescenten is bij 65 % een voedingsallergie, bij 20 % 
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een allergische reactie op bijen of wespen en bij 5 % 
een geneesmiddelenallergie.
In de behandeling blijft de adrenaline auto-injector 
hét levensreddende medicament. Goede educatie 
omtrent het herkennen van een anafylactische 
reactie is zeer belangrijk. Elke patiënt moet een 
gepersonaliseerd allergie-actieplan hebben en de 
omgeving en patiënt moeten getraind worden om de 
auto-injector toe te dienen. Ziekenhuisbreed is een 
anafylaxie-actieplan ingevoerd met gespecialiseerde 
anafylaxiekit. 

Klinisch labo
De componentenanalyse van het klinisch laboratorium 
maakt de diagnose mogelijk van al deze verschillende 
en vaak complexe vormen van allergie. Dat is een 
in-vitrotechniek waarbij een specifieke IgE-bepaling 
gebeurt voor epitopen, kleine stukjes van allergenen 
waartegen een IgE-gemedieerde reactie kan ontstaan. 
Een allergeen bevat verschillende epitopen die al of niet 
klinisch belangrijk kunnen zijn. De componentenanalyse 

geeft meer inzicht in de klinische relevantie van de 
specifieke IgE-stijging en de mogelijke ernst van de 
allergische reactie. Ze helpt om kruisreacties tussen 
bijvoorbeeld pollen en voedingsallergenen aan te 
tonen. Het klinisch laboratorium biedt een zeer breed 
palet van componentenanalysen aan voor planten, 
voeding, dieren, schimmels, gisten, mijten, insecten, 
geneesmiddelen en beroepsmatige allergenen, ook de 
zeer zeldzame. 

Aanpak allergie op campus Sint-Jan
Allergie is een multi-orgaanziekte met verscheidene 
en vaak complexe presentatievormen. Een 
multidisciplinaire aanpak vanuit verschillende 
disciplines is een uitdaging, maar ook een 
noodzaak. Het multidisciplinair Allergieteam kan 
de allergiepatiënt gespecialiseerde zorg op maat 
aanbieden. Op www.azlink.be en de azlink-app vindt 
u een uitgebreidere versie van dit artikel, die dieper 
ingaat op de aanpak en behandelingsmogelijkheden 
van bovenstaande allergieën.

Medical mystery 
Een huidletsel bij een 57-jarige patiënte verdwijnt na zes weken even 
spontaan als het is opgekomen 

Drie dagen nadat een huidletsel spontaan op haar hand is 
opgekomen, meldt een 57-jarige patiënte zich op de dienst 
Spoedopname. De wonde is niet pijnlijk en vertoont ook geen 
tekenen van infectie. Na zes weken verdwijnt ze vanzelf.

Een 57-jarige dame meldt zich aan op de dienst 
Spoedopname. Sinds drie dagen heeft zij een spontaan 
opgekomen huidletsel ter hoogte van de ulnaire zijde van 
haar linkerhand. Ze is pijnvrij en er zijn geen functionele 
beperkingen. De patiënte is koortsvrij en er zijn ook geen 
andere tekenen van infecties. Het letsel neemt echter niet 
af in omvang ondanks eerdere behandelingen met perorale 
antibiotica. Uit de anamnese blijkt enkel dat de patiënte de 
afgelopen dagen intensief lammetjes heeft gevoed met een 
melkfles.

De bloedafname toont geen stijging van inflammatoire 
parameters. Weefselculturen worden afgenomen en er 
volgt een opname van de patiënte op de dienst Orthopedie 
/ Handchirurgie voor een behandeling met intraveneuze 
antibiotherapie en lokale wondzorgen.
Tijdens de hospitalisatie treedt een gestage wondgenezing 
op en bij de weefselculturen kunnen geen kiemen worden 
geïdentificeerd. Na enkele dagen kan de patiënte het 
ziekenhuis verlaten en wordt ze op ambulante basis 
teruggezien in onze polikliniek. Zes weken na de eerste 
symptomen is de wonde volledig genezen en zijn er geen 
sequellen. 
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