Allergie bij
dierplaagbestrijders
Allergie is een probleem dat in Nederland vaak wordt
onderschat, toch kunnen de gevolgen zeer ernstig
zijn. In Nederland sterven jaarlijks 3 à 4 mensen als
gevolg van insectensteken. Grofweg kunnen we de
allergie waarmee dierplaagbestrijders te maken
hebben, in 2 groepen verdelen: de eerste groep wordt
veroorzaakt door knaagdieren, de tweede door
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MEDICIJNEN

Mensen die weten dat ze allergisch zijn voor
insectensteken, dragen vaak een epi-pen bij
zich. Hiermee kan men zelf een hoeveelheid
adrenaline inspuiten. In combinatie met een tablet met een
anti-histamine zal de persoon in
kwestie zo in eerste instantie
geen gevolgen ondervinden van
de insectensteek. Na de steek
moet wel zo snel mogelijk medische hulp worden gezocht en zal
er prednison worden toegedi end om een
eventuele tweede reactie te voorkomen.

stekende insecten.
HOE ONTSTAAT ALLERGIE?
Allergie wordt veroorzaakt doordat een
lichaamsvreem de stof het lichaam bi nnenkomt. Di t kan door de ogen, neus of mond o f
zij n of door een steek. Bij een allergie reageert
h et lichaam overdreven op deze stof en wordt
er veel 1GB (= Imm uun Globuline) aangemaakt.
Dit is een antistof.
Bij een allergie voor knaagdieren dringen huidsch i lfers en urineresten binnen. De sympto men
zi jn vergelij kbaar met hooi koorts en vaak zeer
plaat selijk. Men krijgt last van tranende ogen,
niezen en astma. Over het algemeen worden
deze reacties in de loop van de tijd steeds heftiger. Genezing van deze allergie is niet mogeli jk.
De allergie die wordt veroorzaak t door de st eek
van een i nsect kan zich plaatselijk, maar ook
over het hele lichaam openbaren. De symptomen bestaan uit zwelli ngen, rode huid of galbulten . Mensen die heftig reageren kun nen in
shock kom en en zelfs overli jden. Een allergische reactie vindt nooit plaats na 1 steek. Uit de
praktijk blijkt dat iemand pas heftig reageert na
de 4e of Se steek, het kan ech ter ook eerder.
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IMMUNOTHERAPIE*
Deze methode bestaat uit 4 stappen:

a. Gesprek. Bij de intake w ordt gevraagd wat er precies is

gebeurd.

b. Huidtest. Aan de hand van het verhaal zal een huidtest worden opgezet ter bevestiging van de vermoedelijke allergie.
c. lnstelfase. Wekelijks krijgt de patiënt een hoeveelheid gif
ingespoten. Men begint met de hoeveelheid van 1/10.000
wespensteek en eindigt met een volled ige steek. De instelfase
duurt ca. 2 à 3 maanden waarin wekelijks wordt gespoten.
Afhankelijk van de symptomen kan men ook kiezen voor een
versneld programma. Dit duurt ongeveer 6 weken, waarbij de
patiënt meerdere injecties per dag krijgt.
d. Onderhoudsfase. In deze fase krijgt de patiënt elke 3 à 4
maanden een injectie van een volledige steek. Deze fase duurt
3 tot 5 jaar, waarna de kans op allergie weer gelijk is aan die
van de gemiddelde Nederlander.
• Na het stoppen van deze behandeling blijkt dat 90 tot 95% van de
mensen van hun w espenallergie af is. Bij bijen ligt dit percentage op
ca. 85%. Voor het inspuiten van gif gebruikt men tegenwoordig
gezuiverd wespen - of bijengif. Bij hoge uitzondering worden nog
levende insecten gebruikt.

WAT KAN JE ER AAN DOEN?
Preven tief zi jn er geen mogelijkheden om iets
aan een allergie te doen . Als een allergische
reactie zich heeft geopenbaard, zi jn er 3 mogeli jkheden om een tweede keer te voorkomen.
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VERMIJDEN

Voor bestrijders is dit moeilijk; het houdt
het eigenlijk in dat men ander werk moet
zoeken. Het dragen van beschermende
kleding voorkomt natuurlijk wel het steken
door insecten.

WAT MOET JE DOEN ALS BESTRIJDER?
Bestri jders die symptomen hebben van een allergie (zie tabel) raden
w i j aan om een dermat oloog te bezoeken. In Nederland zijn met name
de Academische Ziekenhu izen in Leiden, Rotterdam en Groningen
h ieri n gespecialiseerd.
In mindere mate wordt
aa n di t onderwerp ook
aandach t
besteed in
N i jmegen en Maastrich t.
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Mevrouw /. Terreehorst,
a//ergologist aan het Leids
Universitair Medisch
Centrum, is voor dit artikel
geïnterviewd.

MENSELIJKE KLACHTEN BIJ ALLERGIE VOOR INSECTEN
Graad

Huid

1

jeuk
rood heid
galbulten

2

zwelling
van lip,
o ogleden,
ledematen
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4

blauwe
lippen,
vingers

Maagdarmkanaal

Luchtwegen

Bart

Centraal
zenuwstelsel
onrustig gevoel

m isselijk
overgeven
diarree
buikpijn
slikklach ten

gierende ademhali ng
p iepen de ademhaling
ben auwd
onduid elijk praten

laten lopen van
urine of ontlasting

ademstilstand

drukkend gevoel
op borst

licht in hoofd

hartritmestoornissen
lage bloeddruk
snelle hartslag
hartstilstan d

flauwvallen
bewusteloos

MENSELIJKE KLACHTEN BIJ ALLERGIE VOOR DIEREN
Orgaan

Neus

Ogen

Longen

Hu id

Klach ten

niezen
jeuk in neus
verstopte neus
loopneus
slij m achter in de keel

jeuk
rood
tran en
b randerig gevoel

h oesten
kortademig
piepen

eczeem

Medicatie

n eu sspray
antihistaminicum

oogdruppels

1. inhalatiem edicijnen

vette onderhoudszalven
o ntstekingsremmende
zalven

\

- ontstekingsremmers
- luch twegverwijders
2. antih istaminicum
3. LTRA (tablet tegen
stoffen die vrijkomen
bij allergisch e reactie)
4. Prednison tabletten
(alleen bij h eel
ernstige astm a)
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VOORBEELDEN UIT DE PRAKTIJK
Wim Janse n van de DAR te Nijmegen was al ru im 6 jaar
dierplaagbestrijder, toen hij bij zijn eerste wespennest in
1987 werd gestoken. Hij voelde zich niet goed worden en
kon n og net zijn opd rachtgever vertellen wat er was
gebeurd. In de doktersstoel kwam hi j weer bij, nadat er
prednison was toeged iend. Na lang zoeken kwam Wim er
achter dat in het Eem land ziekenhuis in Amersfoort iets te
doen was aan zijn allergie.
Dit ziekenhuis werkte toenterti jd met levende wespen.
De eerste steek werd toegediend op Intensive Ca re, waarbij
hi j direct weer het bewustzij n verloor. Vervolgens kreeg hij
5 jaar lang spuiten toeged iend met gif en we rd de behandeling afgesloten met een echte steek. Dit laatste ook in
verband met het psychologische effect. Sinds de beha n deling, nu zo'n 15 jaar geleden, is Wi m al weer enkele keren
gestoken door een wesp, echter zonder gevolgen .
Een ander voorbeeld komt u it cle gemeente Borger-Odoorn
waar de gemeentelijke dierplaagbestri jder, Gerrit Gossen,
in 2002 werd gestoken cloor een wesp in zijn voet. De voet

werd wat di kker clan normaa l, maar h ij besteed de er verder
geen aandacht aan. Twee weken later werd h ij weer gestoken, di tmaal in zi jn h als. Zij n h ele hals zwol op en h ij kreeg
koortsaanva llen. Na bezoek aan de huisarts bleek het een
wespenallergie te zijn. Als gevolg hiervan bestrijdt Gerrit
nu geen wespen nesten meer en loopt hij in het seizoen met
medicijnen op zak.
In de gemeente Bleiswijk werd de plaatseli jk dierplaagbestrijder Ruud van de Polder 3 jaar geleden gestoken in zijn
hand. De gevolgen"? Een dikke arm, een opgezwollen keel en
h artkloppi ngen. De huisarts schatte de situatie juist in en
diende adrena line toe. Ruud ondergaat op dit moment een
behandeling in het Universitair Medisch Centru m in
Rotterdam.
Bij zij n eerste bezoek werd, gezien zij n beroep, de hoeveelheid gif ingespoten die normaal in een heel jaar wordt toegediend. Vervolgens krijgt hij iedere maand bij cle h uisarts
een injectie. De behandeling is nu 2 jaar aan de gang en
verloopt goed. Gedurende die periode draagt Ruud een
adrenalinespuit bij zich, voor h et geval h ij wordt gestoken.

"'
0
0
N

M

"
"'

E
0
C

z

w

"'
,0:
~

Q.

a:
w

ö

