
 
 

 
 

 
 

 

Desensibilisatie 

 
Aanmelden 

Bij binnenkomst in het Laurentius Ziekenhuis meldt u zich aan bij een van de aanmeldzuilen in de entreehal 
en controleert u uw gegevens. Vervolgens krijgt u een dagticket. Met dit ticket meldt u zich aan bij de zuil op 
de longfunctieafdeling (route 1.12). U kunt daarna plaatsnemen in de wachtruimte. 
 
Doel van het onderzoek 

Desensibilisatietherapie of immunotherapie is bedoeld om de ernst en duur van de allergische klachten te 
verminderen. De behandeling bestaat uit een injectiekuur met een stof, die de klachten (allergie) 
veroorzaakt. Door een reactie van uw lichaam uit te lokken met de stof, die de allergie veroorzaakt, reageert 
uw lichaam minder snel en minder heftig op deze prikkels.  
De kuur begint daarom in de periode voordat hooikoorts klachten beginnen. 
 
Er zijn meer soorten kuren: 
1. Een kuur met injecties met graspollen begint in januari of februari en eindigt in april voordat de grassen 

gaan bloeien. Een kuur met injecties met boompollen begint normaal in oktober of november en eindigt in 
januari voordat de eerste hazelaars gaan bloeien. 

2. Een desensibiliatiekuur tegen o.a. huisstofmijt, bijen en wespen. Deze kuur wordt opgebouwdvan 1x per 
week naar uiteindelijk 1x in de 4 weken een injectie. De kuur duurt ongeveer 5 jaar.  

 
Voorbereiding 

Op de dag van de injectie moet u zware inspanning (zoals sporten), zonnen, bezoek aan de 
zonnebank/sauna, hete douches vermijden. 
Als u op de dag van de injectie allergische klachten of een infectie heeft, dient de injectie (in overleg met de 
longarts) te worden uitgesteld tot minimaal 1 week nadat de klachten zijn verdwenen. 
Neem bij koorts (hoger dan 38,5°C) contact op met de longfunctieafdeling. 24 Uur na uw herstel wordt de 
injectie alsnog toegediend. 
Wanneer u wordt gevaccineerd tegen virussen of bacteriën (bv. griepprik) of voor een buitenlandse reis, 
mag deze vaccinatie minimaal 7 dagen na de laatste injectie pas worden gezet. De desensibilisatiekuur kan 
1 week na de vaccinatie weer worden voortgezet.  
 
De behandeling 

De longfunctie-analist neemt u mee naar een behandelkamer. De longfunctie-analist informeert u over het 
verloop van de kuur en geeft u de eerste injectie in de bovenarm. 
Bij de tweede injectie vraagt de longfunctie-analist u hoe u de vorige injectie heeft verdragen en of er 
bijzonderheden zijn. Na de injectie gaat u naar de wachtkamer, waar u een half uur wacht. Gedurende deze 
tijd mag u niet zonder overleg de polikliniek verlaten. Als zich tijdens dit half uur geen bijzonderheden 
voordoen, mag u weer naar huis. 
 
Nazorg 

Na de injectie kan er vermoeidheid optreden. Daarom raden wij u aan voorzichtig te zijn bij besturing van 
een motorvoertuig en de bediening van machines. 
Indien er een algemene of plaatselijke reactie (bovenarm) optreedt, meldt u dit bij uw volgend bezoek. Bij 
heftige reacties moet u direct uw huisarts of behandeld arts bellen. 
Drink geen alcohol tot tenminste 12 uur na de injectie. 
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Duur van het onderzoek 

De behandeling duurt ongeveer 35 minuten per injectie. De injectie zetten is in ongeveer 5 minuten gebeurd, 
vervolgens wacht u 30 minuten in de wachtkamer. 
 
Vragen 

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u daarmee vóór het onderzoek terecht bij uw 
behandelend arts of de longfunctie-analist. 
 
Verhinderd 

Wilt u bij verhindering even contact opnemen met de Longfunctieafdeling?  Wij zijn op werkdagen te 
bereiken van 8.00 tot 17.00 uur, telefoonnummer (0475) 38 20 17. 
 
 
 

Laurentius Ziekenhuis 
Mgr. Driessenstraat 6 
(hoofdingang bereikbaar via de Oranjelaan) 
6043 CV Roermond 
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