Informatie

Bijen- of wespensteek
met ernstige gevolgen
Inleiding
Steken van bijen, wespen kunnen vergiftigingsverschijnselen opwekken. De
ernst van de vergiftiging hangt af van het aantal gekregen steken. Soms
veroorzaakt een enkele insectensteek een ernstige allergische reactie bij de
persoon die gestoken is.
Algemeen vergiftigingsverschijnsel
Een reactie op een bijen-of wespensteek is een pijnlijke bultvorming.
Het kleine bultje is soms omgeven door een rode hof.
Overgevoeligheidsreactie
Wanneer iemand overgevoelig is voor een bijen-of wespensteek kan een steek
ernstige gevolgen hebben en zelfs dodelijk zijn.
Verschijnselen
● bloeddrukdaling;
● duizeligheid;
● bewusteloosheid;
● benauwdheid;
● misselijkheid/braken
● moeite met slikken;
● hartklachten;
● ernstige jeuk;
● spiervermoeidheid;
● algemene zwakte.

WWW.ELKERLIEK.NL

De reactie kan snel, binnen enkele minuten, maar ook na twintig tot zestig minuten na de steek optreden.
Algemene voorzorgsmaatregelen en adviezen
Onderstaande maatregelen kunnen helpen een bijen-of wespensteek te voorkomen:
● Anti-histamine en corticosteroïden innemen.
● Sommige mensen die veel risico lopen hebben een auto-injector (Epipen).
● Waarschuw altijd iemand in je omgeving of waarschuw een arts.
Behandeling op langere termijn
Immunotherapie
De beste methode om u succesvol te behandelen voor een bijen-of wespengifallergie is de immunotherapie. Dit
wordt ook wel desensibiliseren genoemd. Dit is een injectiekuur met als doel u blijvend immuun te maken voor
bijen-of wespengif.
Het Elkerliek heeft inmiddels meer dan 500 patiënten behandeld.
De kuur bestaat uit een instelfase en een onderhoudsfase.
Instelfase
Voor de instelfase wordt u ’s avonds opgenomen in het ziekenhuis. Gedurende de instelfase krijgt u oplopende
concentraties gezuiverd gif toegediend. De concentratie bijen-en wespengif die u tijdens de instelfase krijgt
toegediend, wordt langzaam opgevoerd tot een niveau dat overeenkomt met de hoeveelheid gif die u bij een
bijen-of wespensteek binnen krijgt.
De volgende morgen mag u naar huis. De totale instelfase duurt 12 weken waarin injecties worden toegediend
met steeds grotere tussenfase. Het vervolg van de instelfase vindt plaats op de Longfunctie.
Onderhoudsfase
In deze fase krijgt u om de zes weken de hoogste dosis ingespoten, gedurende drie tot vijf jaar. Na één jaar bent
u volledig beschermd tegen het gif en hoeft u de Epipen niet meer bij u te dragen.
Informeer uw collega's familie en vrienden over uw insectengifallergie. Zorg dat zij weten wat er moet
gebeuren als u gestoken wordt!
Tot slot
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan contact op met de polikliniek Longartsen,
telefoonnummer 0492 – 59 59 53 of de Longfunctie, telefoonnummer 0492 – 59 54 54.
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