
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BEHANDELING VAN ALLERGIE DOOR 
HYPOSENSIBILISATIE 
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Wat is allergie? 
Allergie is een reactie van het afweersysteem dat de 
overgevoeligheid aangeeft op onschadelijke stoffen. 
Onschadelijke stoffen zoals stuifmeel, huidschilfers van dieren, 
huisstofmijt en schimmels. Deze stoffen bevatten een soort 
eiwit en worden allergenen genoemd. Allergie voor deze stoffen 
geeft klachten als neusverstopping, niezen, snotteren, tranende 
ogen en jeuk aan ogen, neus en keel.  
 
Neusklachten als gevolg van irriterende (chemische) stoffen, 
zoals tabaksrook of verflucht, worden niet veroorzaakt door 
allergie. Iedereen kan in meer of mindere mate last hebben van 

deze stoffen. 
 

Voor wie? 
De behandeling hyposensibilisatie wordt toegepast bij mensen 
die allergisch zijn voor boompollen, graspollen of huisstofmijt. 
 

De behandeling 
De behandeling bestaat uit een serie onderhuidse injecties in 
uw bovenarm. U krijgt de stof toegediend waar u allergisch 
voor bent. De hoeveelheid die toegediend wordt, ligt iedere 
keer hoger. Hierdoor wordt het eigen afweersysteem beïnvloed 

en neemt de allergie af.  
 
Het voordeel van deze behandeling is dat de oorzaak van de 
problemen wordt aangepakt. U wordt op den duur namelijk 
minder gevoelig voor de stoffen waarvoor u eerst allergisch 
was. 
 
De behandeling duurt drie jaar. Het is belangrijk dat u de 
behandeling volhoudt en afmaakt. 
 
Er zijn 3 typen kuren 
 
1. Meerjaren kuur 
De behandeling bestaat uit twee fasen. In fase 1 krijgt u elke 
week een injectie. De dosis die u toegediend krijgt is steeds iets 
hoger, totdat het maximale bereikt is. Hierna volgt fase 2. U 
krijgt dan de hoogste dosis toegediend met tussenpozen van 
ongeveer vier weken. Deze fase duurt drie jaar. 



2. Pre-seasonal kuur voor graspollen 

U kunt deze kuur volgen als u allergisch bent voor graspollen. 
Deze kuur bestaat uit zeven injecties. De kuur begint ongeveer 
vijf weken voordat het pollenseizoen start. 
 
Op de eerste dag krijgt u met tussenpozen van anderhalf uur 
vier injecties met een steeds iets hogere dosering. Dit gebeurt 
op de polikliniek KNO. De volgende drie weken krijgt u elke 
week één injectie op de polikliniek KNO. 
 
3. Orale desensibilisatiekuur voor graspollen (Grazax) 
Bij allergie voor graspollen kunt u gedurende drie tot vijf jaar 

dagelijks een smelttablet onder uw tong leggen. De eerste 
tablet moet in het bijzijn van de arts worden ingenomen. 

 

Reacties op de kuur 
Na iedere injectie moet u 30 minuten wachten in de 
wachtkamer. Er kan namelijk een overgevoeligheidsreactie 
optreden die behandeld moet worden. Op de plaats van de 
injectie kan de huid rood worden en opzwellen. Het is mogelijk 
dat u last krijgt van een rode jeukende huid, jeukende ogen, 
niezen, kortademigheid. Een enkele keer komt het voor dat de 
bloeddruk daalt. In deze gevallen geeft de arts direct een 

tegeninjectie, waardoor de klachten binnen een half uur 
grotendeels verdwijnen. Treedt er bij u een reactie op? Dan 
wordt de dosis bij de volgende injectie aangepast.  
 
Een enkele keer komt de reactie later dan 30 minuten na de 
injectie. Ga dan gelijk terug naar de arts zodat hij de nodige 
maatregelen kan nemen. Bij twijfel kunt u altijd contact 
opnemen met de arts via telefoonnummer 010 - 893 9393. 
 

Goede conditie is belangrijk 
Het is belangrijk dat u fit bent voor de behandeling. Indien u 
last heeft van verkoudheid, griep, kater of oververmoeidheid, 
moet u dit voor de behandeling aangeven aan arts of 
assistente. Dan wordt de dosering aangepast. Als u koorts heeft 
wordt de behandeling uitgesteld.  
 
Het is belangrijk dat u de arts zo goed mogelijk informeert over 
uw gezondheidstoestand. Zo voorkomt u vervelende reacties. 



Vragen? 
We kunnen in deze folder alleen de meest belangrijke vragen 
beantwoorden. Misschien heeft u er niet genoeg aan. Bij vragen 
kunt u altijd de behandelend specialist of assistente bellen. Dit 
kan op werkdagen tussen 09.00 en 16.30 uur via 010 - 893 
0000. U vraagt dan naar de polikliniek KNO. 
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