Wat- is allergie?
Allergie is een abnormale reactie van het
lichaam op stoffen (allergenen die op zich
onschadelijk zijn) waarop normaal niet
gereageerd wordt.
De verschillende soorten allergie:
•
•
•

•
•

inhalatieallergie: reactie op ingeademde
allergenen zoals huisstofmijt en pollen
voedingsallergie
bijen- hommel- en wespenallergie
geneesmiddelenallergie
latexallergie

Mogelijke symptomen:
•
•
•
•
•
•

lopende neus, tranende ogen
piepende ademhaling
prikkeling in de keel
maag-darmklachten
netelroos, zwelling van lippen, ogen of
gelaat
eczeem

Wat is anafylaxie?
Anafylaxie is een hevige veralgemeende
allergische reactie die enkele minuten na
contact met het verantwoordelijk allergeen
ontstaat en levensbedreigend kan zijn.
De symptomen van de klassieke allergische
reactie komen gecombineerd voor, zijn
ernstiger
en gaan meestal gepaard met bloeddrukdaling.
Handel direct.
Gebruik een auto-injector met adrenaline.
Ga naar de spoedopname of bel 112

Campus Sint-Jan
Ruddershove 10
8000 Brugge

Allergieteam
Informatie betreffende
Het allergieteam

Geïntegreerde allergiezorg
ALLERGIETEAM
www.azsintjan.be
www.azsintjan.be/allergieteam
TEL 050 45 96 96

Kindergeneeskunde

(kinderen < 15 jaar)
- eczeem
- urticaria (netelroos)
- voedingsallergie - intolerantie
- allergische rhinitis / rhinoconjunctivitis
- astma
- anafylaxie

Ben ik allergisch?

Een goed antwoord vereist vaak inbreng van
verschillende specialismen. Hiervoor werd het
multidisciplinaire allergieteam AZ St-Jan Brugge
opgericht.

t: 050 45 27 40 - Route 190
dr. K. Sauer - dr. T. Claeys

atopisch en contactallergisch eczeem,
urticaria (netelroos)
voedingsallergie bij volwassenen (> 15 jaar)
geneesmiddelenallergie
latexallergie
anafylaxie bij volwassenen (> 15 jaar)

Maag-, darm- en leverziekten
-

veralgemeende allergische reactie /anafylaxie

Oogziekten

t: 050 45 20 00 - Route 019
dr. C. Van Dycke

-

t: 050 45 99 00 – Route 627 (bloedafname)
dr. M. Vercammen

allergische oogklachten

t: 050 45 23 40 - Route 320
dr. S. De Craene

Laboratorium

opsporen verantwoordelijke allergenen in
bloed

allergische en niet-allergische
voedingsintolerantie

t: 050 45 21 80 - Route 135
dr. L. Vandeputte - dr. V. De Wilde
dr. B. Willandt - dr. H. Orlent
dr. C. Snauwaert

Spoedgevallen

-

astma bij volwassenen (>15 jaar)
anafylaxie door bijen- of wespengif

t: 050 45 26 60 - Route 631
dr. C. Haenebalcke - dr. V. Ringoet
dr. R. De Pauw - dr. C. Depuydt
dr. S. Muyldermans- dr.S. Deseyne

t: 050 45 23 50 - Route 325
dr. E. Wittouck - dr. S. Bosma - dr. M. Goeteyn

-

allergische rhinitis / rhinoconjunctivitis
neuspoliepen
chronische rhinosinusitis

t: 050 45 22 80 - Route 235
dr. A-S. Vinck - dr. K. Speleman

-

Huidziekten
-

-

Longziekten

1x/maand gecombineerde raadpleging
kindergeneeskunde - huidziekten
dr. K. Sauer - dr. M. Goeteyn
-

Neus-keel-oorziekten

Centraal telefoonnummer
050 45 96 96

