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Allergische reacties op
bije-, wespe- en hommelgif
Dr. J.C. van der Zwan, internist

Gemiddeld wordt iedere Nederlander wel
eens in de 3 a 4 jaar door een w e s p
gestoken.
Bijesteken komen voornamelijk voor bij
imkers, hun familieleden of eventueel,
maar dat is zelden, buurlieden dan wel
hoveniers. Hommelsteken komen alleen
voor bij mensen die bedrijfsmatig met
deze insecten omgaan: kwekers van
hommels en degenen die die hommels
toepassen in hun kassen.

Reactie
Het overgrote deel van de patiënten reageert
met een onschuldige plaatselijke reactie,
slechts bij 0,2% van de bevolking is er kans
op een ernstige algemene allergische reactie. Dit leidt bij 2 tot 3 mensen per jaar in
Nederland tot de dood.
Het gif bevat allerlei stoffen die zowel
toxisch zijn als ook als allergeen kunnen
reageren. Dat wil zeggen dat ze een overgevoeligheidsreactie kunnen opwekken in de
persoon die in aanraking komt met het gif.
Het aantal steken dat nodig is om overgevoelig te worden varieert.
Figuur 1. Aantal patiënten gestoken door wespen of
bijen en de maand waarin dit geschiedde:
aantal
personen
50
40
....

wespen
bijen

30

Tabel I: Klinische verschijnselen bij allergie.
De klinische verschijnselen van allergie bij
patiënten die door wespen en bijen gestoken zijn in volgorde van voorkomen.

Algemene roodheid
Zwelling bovenste
luchtwegen
Duizeligheid
Luchtwegreacties
Zwelling elders
Hartkloppingen
Wegraking
Misselijkheid/braken
Krachtsverlies
Galbulten
Bloeddrukdaling
Hoofdpijn
Algehele jeuk
Ziekenhuisopname
Diarrhee
Koorts/koude rilling
Gezichtsvermindering

totaal
(%)

wesp
(%)

bij
(%)

73

74

71

69
68
60
58
45
35
35
35
34
31
30
20
13
11
10
7

70
67
57
63
45
36
33
37
36
30
31
21
14
13
10
7

62
71
71
53
47
33
43
29
29
33
24
19
10
5
10
10

Wie met een algemene allergische reactie
zal reageren is niet voorspelbaar: huidtesten
en antistoffen in het bloed geven daarover
geen uitsluitsel. Ook is het niet zo dat mensen die reeds allergisch reageren op andere
stoffen meer kans hebben om allergisch te
reageren op een steek van een insect. In feite
is dus onbekend waarom de één wel en de
ander niet allergisch reageert op het
betreffende gif.
Het spreekt vanzelf dat de kans op het krijgen van steken ook bepaald wordt door het
seizoen. Figuur 1 geeft dat aan.
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Verschijnselen
In feite zijn er 3 soorten reacties op het gif. In
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