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Bij huisartsen en specialisten kloppen de laatste weken steeds meer mensen aan die last hebben van een
allergie én daardoor vrezen ook allergisch te reageren op het coronavaccin. Is een inenting voor hen echt
gevaarlijk? Professor dokter Hilde Lapeere (UZ Gent) legt uit.
Eerst het goede nieuws. De kans dat je allergisch reageert op een spuitje tegen Covid-19 is bijzonder klein.
Slechts 4,7 per 1 miljoen miljoen kregen een allergische reactie op het Pfizer-vaccin. Bij Moderna ging het om
2,5 mensen, bij AstraZeneca om 8,6. Dit zijn gegevens die niet van de vaccinproducenten zelf komen, maar wel
van het medisch personeel dat de inentingen toedient. Het gaat om data die vooral in de Verenigde Staten
verzameld is. Ook in ons land kunnen allergische reacties gemeld worden aan het FAGG, het Federaal
Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten. Exacte cijfers voor België zijn nog niet bekend,
maar ze zullen wellicht gelijkaardig zijn aan die uit de VS.

Eerste reacties

"Nadat eind vorig jaar in het Verenigd Koninkrijk de eerste vaccins waren toegediend en een aantal mensen
allergisch had gereageerd, werd dit breed uitgesmeerd in de pers", zegt professor dokter Hilde Lapeere (44) van
het UZ Gent. "De boodschap was: bent u allergisch, raadpleeg dan zeker uw arts voor u zich laat vaccineren.
Dat is een zeer algemeen advies, dat eigenlijk niet eens klopt. Want bij de meeste allergieën -latex, voeding,
bijen- of wespengif, huisstofmijt, schimmels of pollen - is er geen enkel probleem. Ook een contactallergie, zoals
bijvoorbeeld voor nikkel, is geen reden om je niet te laten inenten tegen corona. Zelfs als je allergisch bent aan
medicatie die via de mond ingenomen wordt, zoals antibiotica, aspirine of ontstekingsremmers, zal je niet
allergisch reageren op het coronavaccin."

Uitslag

En toch maken heel veel mensen zich zorgen. De laatste weken krijgen huisdokters en specialisten steeds meer
vragen over mogelijke allergische reacties op het coronavaccin. Bij de dienst dermatologie van het UZ Gent
alleen al gaat het om ongeveer tien vragen per dag. Die worden allemaal persoonlijk beantwoord. "Het is dan
ook een beangstigende gedachte", geeft dermatoloog Lapeere toe. "Ernstige allergische reacties zijn uiterst
zeldzaam, maar niet onbestaande. Ze treden op binnen het halfuur na het toedienen van het vaccin en zijn
gevaarlijk voor de patiënt. De gevaccineerden kunnen onder andere kortademig worden, een bloeddrukval
krijgen of zeer uitgebreide huiduitslag."

Toegevoegde stoffen

"Wat we heel vaak merken, is dat pas ingeënte personen een rode plek, een zwelling of uitslag krijgen op de
injectieplaats. Maar dat is normaal en valt niet onder de noemer ernstige allergische reacties", weet Lapeere.
Als dat allemaal normaal is én als zaken zoals een pollen- of nikkelallergie geen reden zijn tot bezorgdheid, wie
moet dan wel problemen vrezen bij een vaccinatie tegen Covid-19? Professor Lapeere: "Dat is heel eenvoudig:
wie eerder al allergisch reageerde op een vaccin of op een medicijn dat ingespoten werd, kan best zijn
huisdokter of behandelende arts raadplegen. Die kan dan beslissen of het veilig is om zich te laten inenten
tegen corona."

"Waardoor de allergische reactie op het coronavaccin precies veroorzaakt wordt, weten we nog niet zeker. Maar
wellicht zijn stoffen die aan de vaccins werden toegevoegd de boosdoeners: bij Pfizer en Moderna gaat het om
polyethyleen glycol, bij AstraZeneca om polysorbaat 80. In tien jaar tijd heb ik in mijn praktijk nog maar vijf
patiënten gehad die een bewezen allergie hebben voor één van deze twee stoffen. Het is dus een uiterst
zeldzaam fenomeen."

Overal noodmedicatie

Uiteraard bestaat de kans dat je niet eens wéét dat je allergisch bent voor polyethyleen glycol of polysorbaat
80, en in het vaccinatiecentrum tóch allergisch reageert. "Iedereen moet na de inenting sowieso een kwartier
nablijven", legt professor Lapeere uit. "In het vaccinatiecentrum is er altijd noodmedicatie die door de arts - die
steeds aanwezig is - onmiddellijk toegediend kan worden. Daarmee is een allergische reactie perfect te
behandelen."

Professor Hilde Lapeere - LIEVE VAN BASTELAERE
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