Informatie

Provocatie/
desensibilisatie
bij/wesp
Inleiding
Bij de vaststelling en behandeling van overgevoeligheidsreacties op bijen-of
wespengif onderscheiden we drie stappen:
● Onderzoeken naar de overgevoeligheid.
● Desensibilisatiekuur, duur 3 tot 5 jaar in overleg met uw arts.
● Controle provocatie.
Vaststelling van de overgevoeligheid
Nadat u bij de longarts bent geweest kunt u bij het laboratorium bloed laten
prikken. Ook krijgt u een afspraak mee voor de huidallergietest. Aan de hand
van de uitslagen van deze test en het bloedonderzoek wordt u geadviseerd of
het zinvol is de desensibilisatiekuur te volgen.
Desensibilisatiekuur
Het doel van de kuur is weerstand op te wekken tegen het gif van de bijen- of
wespensteek. Voor deze kuur wordt u minimaal anderhalve dag in het
ziekenhuis opgenomen. Voor deze opname moet u naast de gebruikelijke
spullen in ieder geval meenemen:
● korte broek;
● eigen medicatie;
● shirt met korte mouwen.
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Wat gebeurt er allemaal bij de desensibilisatiekuur?
Dag 1:
U wordt aan een bewakingsmonitor aangesloten, er wordt bloed bij u afgenomen en een infuus ingebracht.
Daarna krijgt u met tussenpozen van 30 minuten injecties toegediend, 6 injecties wespengif of 5 injecties
bijengif. De eerste injectie bevat een sterk verzwakte oplossing van het bijen- of wespengif. Elke volgende
injectie bevat steeds een beetje meer van dat gif. De laatste injectie bevat de hoeveelheid gif die vergelijkbaar
is met de steek van het betreffende insect. Regelmatig wordt uw bloeddruk gemeten. Ook andere reacties
die optreden worden vastgelegd. Er is gedurende de hele kuur een verpleegkundige aanwezig en ook de arts
zal het verloop nauwgezet controleren.
Dag 2:
Op de tweede dag ontvangt u één injectie. Deze bevat weer de hoeveelheid bijen- of wespengif die
vergelijkbaar is met de steek van het insect. Indien de, meestal plaatselijke reactie, binnen toelaatbare
grenzen blijft, mag u dezelfde dag naar huis.
Het vervolg van de behandeling vindt plaats op de longfunctieafdeling.
Dag 3:
U krijgt 2 injecties met 30 minuten tussenpauze. Na de 2e injectie moet u 30 minuten te wachten. Daarna
mag u naar huis.
Na 1 week:
U krijgt u 1 injectie. Vervolgens wordt de tijd tussen twee injecties steeds met één week verlengd, totdat de
tussentijd zes weken bedraagt.
Hierna krijgt u iedere 6 weken een injectie gedurende 5 jaar. Dit kan bij uw huisarts plaatsvinden.
Na de injectie moet u 30 minuten te wachten. Daarna mag u naar huis.
Let op: de injecties kunnen de rijvaardigheid beïnvloeden. Het is aan te raden om de eerste weken niet
alleen te komen!
De eventuele controleprovocatie met de levende bij of wesp gebeurt altijd in overleg met uw behandelend
longarts.
Provocatie
Om de mate van bescherming van de desensibilisatiebehandeling te kunnen vaststellen is soms een
provocatietest nodig. Voor deze test wordt u enkele uren opgenomen.
Ook hierbij wordt u aangesloten aan de bewakingsmonitor en wordt er bloed bij u afgenomen. Tevens wordt
er een infuus ingebracht. In aanwezigheid van een arts en een verpleegkundige, wordt u in het bovenbeen,
door desbetreffende insect, gestoken.
De eventuele reacties worden geobserveerd met behulp van bewakingsapparatuur. Regelmatig wordt uw
bloeddruk gemeten. Ook andere reacties die optreden worden vastgelegd. Er is gedurende de hele
provocatietest een verpleegkundige aanwezig en ook de arts zal het verloop nauwgezet controleren. Aan de
hand van de reacties kan tevens de dosering voor de onderhoudsinjecties worden bepaald.

Tot slot
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan contact op met de polikliniek van de longartsen.

Telefoonnummers en adressen

Locatie Helmond
Wesselmanlaan 25
5707 HA Helmond
T: 0492 – 59 55 55

Locatie Deurne
Dunantweg 16
5751 CB Deurne
T: 0493 – 32 88 88

Locatie Gemert
Julianastraat 2
5421 DB Gemert
T: 0492 – 59 55 55
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