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Antibiotica allergie: de nieuwe epidemie?
Blijft er nog iets over voor infectieziekten-
therapie?

C l i n i c  2 0 2 2 :
T h u y - N g a  L e
L i n d a  d e  J o n g



2

Antibiotica allergie: inhoud

• Achtergrond 

• SWAB richtlijn

• Anamnese

• Allergie typen

• Allergie label

• Stappenplan

• Re-expositie

• Cefalosporine allergie

• Niet betalactam allergie 

• Antibiotica allergie testen



3

Achtergrond

• ~10-20% patiënten (eerste en tweede lijn) melden een 
penicilline allergie

• Minder dan 10% van deze groep blijkt echt een allergie te 
hebben.

• De kans is groot dat als er een allergie door de patient wordt
aangegeven tegen penicilline, dat dit geen allergie betreft. 



4

Achtergrond

• Klassen antibiotica die het vaakst in de eerste lijn worden 
voorgeschreven:
• Betalactam: bv. Penicillines (amoxicilline, flucloxacilline), tweede lijn: 

cefalosporines (ceftriaxon), carbapenems (meropenem)

• Tetracyclines: bv doxycycline

• Fluorchinolonen: bv ciprofloxacine

• Macroliden: bv azitromycine, claritromycine
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Achtergrond

• Ten onrechte vermelde antibiotica allergie leiden tot:
• onthouding van eerste keuze therapie bij infecties
• uitwijken naar alternatieve antibiotica waaronder reservemiddelen

• Gevolg: 
• vaker falen therapie
• langere ligduur in ziekenhuis
• meer heropnames
• meer bijwerkingen en complicaties zoals Clostridium difficile infecties
• antibiotica resistentie
• toename zorgkosten
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• April 2022 verschenen

• Beschrijft de aanpak bij een vermoeden van antibiotica allergie 
met aanbevelingen voor alternatieve behandelingen.
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Anamnese

• Klachten passende bij intolerantie of allergie

Bij allergie:

• Onderscheid mild vs. ernstig

• Onderscheid acuut vs. vertraagd type



8

Allergie typen

• Allergische reacties in te delen vlgs. 4 typen (Gell en Coombs
classificatie)

• Type 1 (acuut) en 4 (vertraagd) komen het meest voor
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Mechanisme IgE binding
op mestcel

IgG binding
op bloedcel

IgG immuuncomplex
vorming

T-cel gemedieerd

Klinische
manifestatie

Urticaria, angio-
oedeem, 
bronchospasme, 
hypotensie, shock

Neutropenie, 
thrombocytopenie, 
hemolytische anemie

Vasculitis, arthritis, 
glomerulonefritis, 
serumziekte, koorts

Maculopapuleus 
exantheem,
SJS, TEN, AGEP, DRESS

Tijdspad
reactie

Na minuten tot uren Na 5-8 dagen tot 
enkele weken.
Bij re-expositie na 
uren

Na 1-2 weken Na 24-72 uur, soms na 
weken (bij SJS/TEN, 
DRESS)
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Type 1 reactie (acuut)
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Type 4 reactie (vertraagd)
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Anamnese

• Goede anamnese is heel belangrijk en dat kost tijd

• Wat waren de klachten? (allergie of toch intolerantie?)

• Hoe ernstig waren de klachten: mild of ernstig?

• Hoe lang geleden?

• Na hoeveel tijd traden de klachten op (acuut vs vertraagd)? 
Middel eerder gehad?
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Anamnese

• Milde en ernstige klachten:
• Mild: urticaria, (beperkt) angio-oedeem, maculopapuleuze rashes

zonder aanwijzingen voor systemische betrokkenheid

• Ernstig: anaphylaxie (ademhalingsbeperking, bloeddrukdaling/shock), 
SJS, TEN, AGEP, DRESS, orgaanfalen
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Anamnese: SEaSiDE (Symptomen, Ernst, 
Snelheid, Duur, Eerder (of later) vragen
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Anamnese: vervolg SEaSiDE
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Allergie label: minimale informatie allergie 
label

• Soort reactie

• Ernst reactie

• Hoe lang geleden trad reactie op?



17

Allergie label: wanneer label verwijderen?

• Na opnieuw blootstelling antibiotica, geen reactie meer

• Label gebaseerd op allergie in de familie of alleen angst

• Symptomen van intolerantie: GI klachten, palpitaties, wazig zien

• Geen tijdsverband tussen blootstelling en begin symptomen

• Reactie was niet ernstig, tot de huid beperkt, trad >10 jaar geleden 
op of men kan zich niet meer precies herinneren wanneer en wat 
voor reactie het was geweest. 
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Allergie label: hoe communiceren tussen 1e

en 2e lijn bij (ont)labeling?

• Patiënt voorlichten

• Via brief van specialist naar huisarts

• Via Zorgdomein brief

• Project voor GAIN (antibiotica resistentie netwerk)?
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Re-expositie

• Welke patiënten met een allergie label hebben een laag risico
op een echte allergie en kunnen het middel weer krijgen?
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Stappenplan 

• Penicilline: meest gebruikte groep en vaakst gerapporteerde 
allergie

• Hiervoor een duidelijk stappenplan door de richtlijn commissie
opgesteld
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Stappenplan
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Stappenplan
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Stappenplan
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Stappenplan
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Stappenplan
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Re-expositie: betalactam, acuut reactie

• Welke patiënten met een allergie label hebben een laag risico op 
een echte allergie en kunnen hetzelfde middel weer krijgen?

• Niet ernstige acute reactie >5 jr geleden, in gecontroleerde setting bij reeds 
opgenomen patiënten kan het middel weer gegeven worden

• Niet ernstige acute reactie < 5 jr geleden: betalactam geven met een andere zijketen
of allergie testen alvorens mogelijk allergie veroorzakende middel te geven

• Ernstige acute reactie: middel niet meer geven, allergie testen, bij twijfel over het 
veroorzakende middel
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Stappenplan
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Re-expositie: betalactam, vertraagde reactie

• Welke patiënten met een allergie label hebben een laag risico
op een echte allergie en kunnen het middel weer krijgen?

• Niet ernstig, vertraagd >1 jaar geleden: middel en alle betalactam antibiotica
kunnen gegeven worden

• Niet ernstig, vertraagd ≤ 1 jr geleden: middel niet geven en vermijd betalactam
met dezelfde zijketen

• Ernstig, vertraagd: NOOIT meer het middel en hele betalactam groep geven
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Verschil ernstige vertraagd en ernstig acute 
reactie

• Ernstig vertraagde reactie: levenslange contra-indicatie hele 
groep. 

• Acute ernstige reactie: onder betalactam groep nog wel 
middelen te geven met andere zijketen. Zie tabel kruisallergie
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Structuur betalactam antibiotica
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Cefalosporine allergie

• Vertraagde ernstige reactie: GEEN betalactams (penicillines, cefalosporines, 
carbapenems) geven

• Penicillines met een andere zijketen kunnen gegeven worden bij acute reacties, 
ongeacht de ernst of bij een milde vertraagde reactie. 

• Cefalosporines met een andere zijketen kunnen gegeven worden bij acute 
reacties, ongeacht de ernst en bij milde vertraagde allergie ongeacht tijd
• Cefazoline deelt geen zijketens met andere betalactam, deze kun je altijd geven bij

allergie voor andere betalactam middelen (niet bij ernstige vertraagde reactie).

• Meropenem kan gegeven worden en aztreonam niet bij een acute reactie
ongeacht ernst en bij milde vertraagde allergie
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Niet betalactam allergie

• Vermijden van het betreffende middel en middelen uit dezelfde
groep als de reactie ernstig is (acuut of vertraagd).

• Bij niet ernstige reactie: re-exposure van het middel of 
middelen uit dezelfde klasse onder gecontroleerde setting als
de patiënt opgenomen ligt.

• Bij quinolonen bij urticaria: alle quinolonen vermijden anders
risico op ‘direct mast cell release’ mechanisme



Antibiotica allergie testen
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Antibiotica allergie testen: inhoud

• Soorten testen

• Wanneer testen

• Waar testen
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Soorten testen

• Bloed: IgE RAST penicilline (penicilloyl groep): minst sensitief

• Epicutane testen (plakproeven): in theorie geschikt voor m.n.
type 4 reacties maar weinig gestandaardiseerd en meestal
minder sensitief dan intracutane testen

• Intracutane testen

• Provocatie test
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Intracutane testen

• Meest geschikt voor type 1 allergie. Sensitiviteit varieert; bij 
ernstigere allergie neemt de sensitiviteit toe dwz meestal 
kunnen ernstige type 1 allergieën worden uitgesloten.

• Weinig sensitief voor type 4 allergie: late aflezing is mogelijk, 
maar sensitiviteit komt meestal niet boven 50%, soms zelfs 
evident lager. Een negatieve test sluit derhalve een allergie 
niet uit! Epicutane testen presteren meestal niet beter
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Wanneer testen

Beste indicatie:
Bij een ernstige acute reactie (type 1) waarbij onduidelijkheid bestaat

over het oorzakelijke middel.

Bij een bevestigde ernstige type 1 allergie voor een middel waarbij er 
onduidelijkheid blijft bestaan over evt. Kruisreactiviteit

• Eventueel: indien er sprake is van vermeende allergie voor meerdere
groepen antibiotica
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Type 4 reacties

• I.h.a. maculopapuleuze rashes: huidtesten helaas weinig 
geschikt (beperkte sensitiviteit). Negatieve test sluit 
antibioticum-allergie niet uit. Soms toch gedaan bij vermeende 
allergie voor multipele antibiotica (poging tot “ontlabeling”) 

• Bij ernstige type 4 allergie (SJS, TEN etc) geen testen: mogelijke 
trigger voor hernieuwde reactie.



40

Waar testen

• Dermatologie polikliniek: intracutane testen in oplopende
doseringen met directe aflezing. Late aflezing thuis door patient 
zelf (instructie en telefonisch consult)

• Provocatietesten in gecontroleerde setting (IC) : bij ernstige
type 1 reacties op middelen die alleen in tabletvorm
beschikbaar zijn of  waarbij na intracutane testen nog
onduidelijkheid blijft bestaan.



Casuïstiek



42

Casuistiek 1

• Bij een 28 jarige patiënte heeft u recent een atheroomcyste
verwijderd. Ze komt met een wondinfectie waarvoor u haar 
flucloxacilline wil geven. In het dossier ziet u dat ze ca. 10 jaar 
geleden jeukende uitslag gehad heeft toen ze voor een 
luchtweginfectie amoxicilline moest gebruiken.

• Wat doet u?
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Stappenplan
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Casuistiek 2

• Een 50- jarige man is bekend met chronische bronchitis.

• Vorig jaar had hij na inname van amoxicilline een dik gezicht 
gekregen en benauwdheidsklachten, waarvoor hij de SEH 
bezocht.

• Nu heeft hij opnieuw forse luchtwegklachten met koorts, 
waarvoor u hem antibiotica wil geven. Wat doet u?
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Stappenplan
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Casuistiek 3

• 70-jarige vrouw krijgt amoxicilline ivm lobaire pneumonie. Na 
start amoxicilline voelt ze haar hart sneller kloppen. Ze moet 
het middel nog 3 dagen slikken.

• Wat doet u?
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Casuistiek

• 80-jarige man: heeft op 53-jarige leeftijd ceftriaxon ivm sepsis 
therapie gekregen. Waarop blaarvormende brandwonden na 
start waren ontstaan.

• Komt nu met een cellulitis waarvoor u flucloxacilline zou willen
geven. 

• Wat doet u?
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Stappenplan
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Casuistiek

• Een 77-jarige vrouw ontwikkelt urticaria na start ciprofloxacine
bij een gecompliceerde urineweginfectie. 

• In de urinekweek zit een E. coli die voor alles gevoelig is. 

• Ze moet nog 8 dagen therapie krijgen

• Wat doet u?
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Niet betalactam allergie

• Vermijden van het betreffende middel en middelen uit dezelfde
groep als de reactie ernstig is (acuut of vertraagd).

• Bij niet ernstige reactie: re-exposure van het middel of 
middelen uit dezelfde klasse onder gecontroleerde setting als
de patiënt opgenomen ligt.

• Bij quinolonen bij urticaria: alle quinolonen vermijden anders
risico op ‘direct mast cell release’ mechanisme
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Take home message

• Anamnese!!!
• Allergie vs intolerantie

• Ernstig vs niet ernstig

• Acuut vs vertraagd

• Ontlabelen daar waar het kan
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Hartelijk dank voor uw
aandacht
Vragen?


