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De klachten: sommige mensen zijn gevoelig voor insectengif/-beten en ontwikkelen een forse lokale
reactie (zwelling) na een insectensteek of -beet.
De oorzaak: het mechanisme hierachter is niet goed bekend, mogelijk gaat het om een vertraagde
overgevoeligheidsreactie.
De behandeling: symptoombestrijding met ontstekingsremmers in tabletvorm of huidpreparaat.
Er is geen verhoogd risico op een mogelijk levensbedreigende allergische reactie bij een volgende
insectensteek.

Wat is een ‘large local’ en welke klachten kan het geven?

Bij iedereen is er na een insectensteek sprake van voorbijgaande pijn, roodheid, jeuk en een lichte zwelling
rond de steek. Voor de meeste mensen is het leed snel geleden. Sommige personen zijn echter gevoeliger
voor het insectengif en ontwikkelen forse lokale reacties (de zogenaamde ‘large locals’), waarbij soms zelfs
een heel ledemaat kan opzwellen. Na 24 uur is de zwelling op zijn hoogtepunt, maar ze kan tot wel een week
aanhouden. Ook kunnen misselijkheid, hoofdpijn, moeheid en een algemeen gevoel van ziekzijn optreden.
Deze klachten zijn doorgaans mild.

Waardoor wordt een large local veroorzaakt?

Bij 3-17% van de bevolking ontstaan na een insectensteek large locals. De meeste insectensteken maar vooral
bijen- en wespensteken kunnen een large local veroorzaken bij personen die hier gevoelig voor zijn. Het
mechanisme achter een large local is niet goed bekend. Mogelijk is een vertraagde overgevoeligheidsreactie
de oorzaak.

Is er nu ook sprake van een insectenallergie bij large locals?

Het is een misverstand dat personen die een large local hebben opgelopen, ook een verhoogde kans hebben
op een mogelijk levensbedreigende allergische reactie (ook wel anafylaxie genoemd) bij een wespen- of
bijensteek. Maar de kans is wel groot dat deze patiënten bij een volgende steek weer een large local krijgen.

Waar bestaat de behandeling uit?

De behandeling van de lokale reacties bestaat uit ontstekingsremmende tabletten (ibuprofen, naproxen) en/of
ontstekingsremmende huidproducten. Voor milde gevallen is een papje van aspirine op de plek voldoende.
Er is echter geen wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effectiviteit van deze middelen. Na 24 uur is
de zwelling op zijn hoogtepunt en vaak melden patiënten zich dan pas. Het is op dat moment te laat voor een
effectieve behandeling.
Een behandeling ter preventie van de large local is er niet. Direct na een insectenbeet dienen lokale
ontstekingsremmende middelen te worden gesmeerd. Patiënten bij wie een heel ledemaat na een steek of
beet is opgezwollen, kunnen prednison voorgeschreven krijgen met het advies dit direct na een steek of beet
in te nemen.

Vragen of klachten?

Als u nog vragen hebt, stelt u die dan gerust. U kunt ons op werkdagen van 08.00 tot 20.00 uur (vrijdag tot
18.00 uur) en op zaterdag van 09.00 tot 13.00 uur bereiken op 088 0100 900.
Wij doen er alles aan om uw bezoek zo prettig mogelijk te laten verlopen. Als u toch klachten hebt, horen
wij deze graag van u. Mail of bel dan met onze klachtenfunctionaris: klachtenfunctionaris@dcklinieken.nl
of 088 0100 999.

Uw mening over DC Klinieken

Wij vinden uw mening over ons erg belangrijk. Geef uw waardering en suggesties op Independer.nl of
ZorgkaartNederland.nl, zodat wij daarmee onze zorg kunnen verbeteren.

Vergoeding

DC Klinieken is een ZBC (Zelfstandig Behandel Centrum). Dit betekent dat verreweg de meeste van onze
behandelingen en onderzoeken worden vergoed door uw zorgverzekeraar. Houd hierbij wel rekening met
het verplichte eigen risico. Natuurlijk hebt u ook een verwijzing van uw (huis)arts nodig. Wilt u precies
weten hoe het zit met vergoedingen bij DC Klinieken? Vraag naar ons speciale informatieblad of kijk op
www.dcklinieken.nl.

