
Task force indicaties in-hospitaal vaccinatie 
(in de context van anafylaxie risico):
1. Mastocytose
2. Idiopatische anafylaxie
3. Hereditair angio-oedeem

Pro-actieve oproeping via contact center UZL

Bijkomende patiënten via huisarts?

Vaccinatie en registratie in
gecontroleerde setting
(UZL/Netwerk ZKH)

Onmiddellijke allergische reacties na 
vroegere vaccin(s)?

Bijkomende informatie (via 
patiënt, huisarts, apotheker):
“merk”, “jaartal”, “reactie”

Was de index reactie 
compatibel met een 
onmiddellijke allergische reactie 
(anafylaxie*)?

Vaccinatie in vaccinatiecentrum

* Wat is een anafylaxie en wat niet? 
https://d34j62pglfm3rr.cloudfront.net/downloads/7_Injectie_vaccin_anafylaxie_versie_DrLecoutere.pdf
Een ernstige allergische reactie beantwoordt aan alle volgende kenmerken:

o Reactie die optreedt binnen het uur na blootstelling aan het allergeen 
o Waarbij gebruik dient gemaakt te worden van noodmedicatie (adrenaline, 
antihistaminica, steroïden) of dringende medische hulp
o Kortdurend is (aanwezigheid symptomen <24u)  
o Presentatie met minstens twee van volgende symptomen: 

o Urticaria - jeukende huidreactie of slijmvlieszwelling (in 80-90%)

o Hemodynamische veranderingen (syncope, bloeddrukdaling,incontinentie) 

o Respiratoire weerslag (wheezing, stridor, dyspnoe) 

o Krampen, braken

Bevatte het vaccin polysorbaat§?

Was er nadien nog 
probleemloze toediening van 
polysorbaat§?

Werd een vermijdbare oorzaak 
geïdentificeerd? (bv latex 
allergie, andere verklaring)? 
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ja of ik weet het niet

nee

ja

Overleg met allergoloog en/of 
verwijzing (raadpleging).

Geen indicatie, herverwijzing
naar huisarts. 

§ Producten die polysorbaat 80 bevatten (niet-limitatief): 
Alfa-RIX-tetra (2020-2021), Havrix, Gardasil, Prevenar13, Revaxis, 
Triaxis-polio, Boostrix-Polio, Imovax-Polio
Diprophos
Xgeva, Taxotere, Ecalta
Lantus/Apidra/Trulicity
Neulasta
Cordarone ampule (IV)
De meeste monoclonale antilichamen (bv Mabthera, Remicade)

• Gekende allergie voor 
PEG/polysorbaat maar duidelijke 
indicatie COVID-19 vaccinatie.

• Mogelijk allergie op macrogol (na 
colonoscopie voorbereiding bv)

• Mogelijke allergie na DepoMedrol
(zie *)
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Hoger risico op 
anafylaxie bij 
COVID-19 
vaccinatie?

016/344775

• UZ Leuven: Prof Dr. R. 
Schrijvers, Prof. Dr. C. 
Breynaert, (via contact 
center 016/344775)

• H Hart : Dr. Verniest, Dr. 
De Maeyer, Dr Desie

• RZ Tienen: Dr. A. Peeters
• AZ Diest

nee

Bezorg:
1) Verwijsinfo
2) Ingevulde 

vragenlijst
3) Contact-

gegevens 
patiënt

$ Bij twijfel of ernstige andere 
reactie: overleg.

https://d34j62pglfm3rr.cloudfront.net/downloads/7_Injectie_vaccin_anafylaxie_versie_DrLecoutere.pdf

