Antibiotica allergie
Informatie voor patiënten

In

Antibiotica en bijwerkingen
Antibiotica worden gebruikt voor het behandelen of voorkomen van een infectie. Helaas
kunnen antibiotica soms ook klachten geven. Meestal gaat het om hinderlijke, maar
onschuldige bijwerkingen. Voorbeelden van bijwerkingen op antibiotica zijn misselijkheid,
diarree en verandering van smaak.

Allergieën op antibiotica zijn relatief zeldzaam, ze komen veel minder vaak voor dan
bijwerkingen. Bij een antibiotica allergie maakt het lichaam een afweerreactie aan tegen het
antibioticum. Er zijn verschillende soorten antibiotica allergieën.

Welke typen antibiotica allergie zijn er?
Antibiotica allergieën kunnen we indelen in twee categorieën, de zogenaamde acute
reacties en de vertraagde reacties.
Acute reacties: De reactie treedt snel op, meestal binnen een uur. Typische klachten zijn
galbulten en zwellingen in het gezicht. In ernstige gevallen kan de bloeddruk dalen en
kunnen ademhalingsproblemen optreden door zwelling in de luchtwegen. De medische
term hiervoor is anafylaxie. Anafylaxie is gelukkig zeldzaam.
Vertraagde reacties: Deze reacties komen langzamer op gang, de klachten ontstaan na 6
uur, maar doorgaans pas na een paar dagen. Huiduitslag is het bekendste voorbeeld.
Vertraagde reacties zijn meestal mild. Ernstige reacties komen wel voor, bijvoorbeeld
blaarvorming, maar zijn zeer zeldzaam.

Hoe wordt onderzocht of ik een antibioticum allergie heb?
Het is belangrijk om te bepalen of u daadwerkelijk een allergie heeft en welk type. Daarmee
kan worden bepaald of u het antibioticum opnieuw wel of niet veilig kunt gebruiken.
Bijwerkingen worden vaak aangezien voor een allergie. Ook kunnen de klachten het gevolg
zijn geweest van de infectie waar u voor behandeld werd. Door uw klachten goed uit te
vragen kan dit onderscheid vaak al worden gemaakt zonder extra testen. Enkele gegevens
over uw klachten zijn daarbij van belang, deze kunt u terugvinden in de bijlage “Allergie
kaart”. Als u een huiduitslag had, kan een foto hiervan ook veel informatie geven.
Soms is het nuttig om allergietesten te doen. Hiervoor kunt u verwezen worden naar een
allergoloog.

Ik ben allergisch voor een antibioticum. Wat nu?
Als u allergisch bent voor een antibioticum, moet er bij een infectie meestal voor een ander
antibioticum gekozen worden. Soms kunnen ook verwante antibiotica niet worden gebruikt.
Wat er wel en niet veilig gebruikt kan worden hangt af van het type allergie en de ernst van
de allergie. Het is daarom van belang dat al uw zorgverleners op de hoogte zijn van uw
allergiegegevens.

Advies:


Geef uw allergie door aan al uw zorgverleners, zoals apotheek, huisarts en eventueel
medisch specialist. Hierbij kunt u gebruik maken van het aangeleverde formulier.



Vermeld een ernstige allergie altijd in een medisch paspoort (ook in het Engels
indien u reist) en in een SOS hanger.



Als gebleken is dat u niet (meer) allergisch bent, geef dit door aan uw zorgverleners.

Antibiotica -allergie kaart
Naam:………………………………………………
Geboortedatum: …./…./………..
Datum van registratie: …./…./………..

Om welk antibioticum ging het?
Welk middel was het? En was het een
tablet/capsule of kreeg u het via een infuus of
injectie?
Waarvoor werd u behandeld?
Bijvoorbeeld een longontsteking of
blaasontsteking
Wanneer vond de reactie plaats?
In welk jaar?
Wat waren uw klachten?
Probeer de klachten zo gedetailleerd mogelijk te
beschrijven. Beschrijf bij een huiduitslag ook
hoe het eruit zag.
Hoe snel traden de klachten op?
Hoe lang na inname van de eerste dosis? Was
dit bijvoorbeeld binnen minuten? Of
bijvoorbeeld na enkele dagen?
Hoe lang hielden de symptomen aan?
Hoe lang na het stoppen van het antibioticum
waren de klachten verdwenen?
Zijn de klachten door een arts of
verpleegkundige gezien?
Beschrijf in dat geval ook in welke zorginstelling
het was, zodat deze gegevens eventueel kunnen
worden opgevraagd.
Moest u voor de reactie worden opgenomen in
het ziekenhuis of behandeld met adrenaline?
Is het antibioticum ooit opnieuw gebruikt?
Gaf het toen opnieuw klachten en zo ja, welke?
Is er na deze reactie ooit op antibiotica allergie
getest? Zo ja, waar en wat was de uitkomst?
Heeft u nog andere allergieën?
Zo ja, welke?

