
 

 

 
https://www.azalma.be/zorgaanbod/teams-en-centra/allergienetwerk 

Dienst Neus-, keel- en oorheelkunde 

Coördinerende arts:  Dr. E. Van Houtte 

Contact:  tel. 09 310 10 55  

Pathologie: allergische rhinitis: waterige neusloop, 

neusobstructie, niezen, jeuk en tranende ogen. 

Diagnostiek: standaard klinisch onderzoek van 

neus, keel en oren met naso-endoscopie, priktesten 

met standaardreeks aëro-allergenen, labo met RAST, 

rhinomanometrie (nagaan neusdoorgankelijkheid). 

Behandelingen: preventieve maatregelen, 

medicamenteuze behandeling, sublinguale en 

subcutane immunotherapie, functionele neus- 

chirurgie (septoplastie, conchotomie, endoscopische 

sinuschirurgie). 

Dienst Longziekten 

Coördinerende arts:  Dr. H. Jonnaert 

Contact:  tel. 09 310 13 77 

Anafylaxie t.o.v. wespen- of bijengif 

Diagnostiek: labo met RAST. 

Behandeling: immunotherapie t.o.v. wespengif of  

bijengif. 

Astma 
Diagnostiek: priktesten met standaardreeks aëro-

allergenen; longfunctie + reversibiliteitstesten; 

provocatietesten met metacholine. 

Behandeling: farmacotherapie volgens internationale 

richtlijnen (GINA), inclusief behandeling van ernstig 

allergisch astma met anti-IgE monoclonaal 

antilichaam (Xolair) of anti-IL 5 antilichaam (Nucala). 

Dienst Huidziekten 

Coördinerende arts:  Dr. S. Desmet 

Contact: 09 310 04 52 

Pathologie: atopisch eczeem, contactallergisch 

eczeem,  beroepsgebonden dermatosen, oraal 

allergie syndroom, medicamenteuze erupties, 

voedingsallergie, urticaria of netelroos, angio-

oedema, zonne-allergie. 

Diagnostiek: standaard dermatologisch consult, 

RAST testen voor aëro-allergenen, voedselallergenen 

en medicatie, plaktesten met standaardreeks of 

specifieke reeksen (cosmetica, farmaceutica, 

kappers,  schoenen, prothese, rubbers, metalen, 

textiel, eigen producten), photopatchtesten, 

priktesten met standaardreeks aëro-allergenen, 

voedselallergenen en medicatie. 

Behandeling: hygiënische en preventieve 

maatregelen, lokale en systemische behandeling, 

lichttherapie (UVB, Dupilumab, Xolair, …).  

Dienst Kindergastro – enterologie 

Coördinerende arts:  Dr. J. Ossieur 

Contact: tel. 09 310 04 44 op woensdag namiddag 

Pathologie:  voedselallergie en voedselintolerantie. 

Diagnostiek: priktesten voor voedselallergenen, 

RAST testen voor voedselallergenen, orale 

provocatietesten onder monitoring op de 

pediatrische dagkliniek.  

Behandeling: evenwichtig uitsluitingsdieet volgens 

indicatie, vermijden van overbodig uitsluitingsdieet. 

Dienst Kinderlongziekten 

Coörd. artsen: Dr. E. Van Hoorebeke, Dr. J. Ossieur 

Contact:  tel. 09 310 04 44 op woensdag namiddag 

Pathologie: allergisch astma en allergische rhino-

conjunctivitis op basis van aëro-allergenen (grassen, 

bomen, HSM, huisdieren..), geassocieerde voedings-

allergie, chronische urticaria, anafylaxie, bijen- en 

wespenanafylaxie. 

Diagnostiek: longfunctie voor en na broncho- 

dilatatie, priktesten voor aëro-allergenen, RAST 

testen voor aëro-allergenen en bij/wesp.  

Behandeling: allergisch astma volgens de 

internationale richtlijnen, sublinguale en subcutane 

immunotherapie, bij- en wespendesensibilisatie. 

Dienst Spoedgevallen 

Coördinerend arts:  Dr. K. Segher 

Contact:  tel. 09 310 17 05 

Pathologie: allergische reacties die gepaard gaan 

met (potentieel) levensbedreigende problemen zoals 

ademhalingsproblemen, bloeddrukdaling, bewustzijns 

verlies en zwelling van het gelaat zijn medische 

urgenties en vereisen dringende behandeling.  

Diagnostiek: bloedafname, opvolgen parameters 

door middel van monitoring. 
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Behandeling: toedienen medicatie en observatie 

tijdens de acute fase, bij ontslag zo nodig 

voorschrijven (en aanleren van) auto-injecteerbare 

adrenaline. Nadien verwijzen naar andere betrokken 

dienst van het allergienetwerk voor diagnostische 

uitwerking en verdere behandeling. 

Wat is allergie? 
 

Een allergische reactie is een abnormale 

overgevoeligheidsreactie van het afweersysteem op 

‘lichaamsvreemde stoffen’ die in principe onschuldig 

zijn. Deze stoffen worden allergenen genoemd. 

Een allergie kan klachten van de neus, de longen, de 

huid, het maagdarmstelsel, de ogen en de oren 

veroorzaken. Omwille van de problemen op 

verschillende domeinen, vraagt allergie vaak om een 

multidisciplinaire aanpak. 
 
 

Allergiespecialisten werken 
samen 
 

Het ziektebeeld van een allergiepatiënt bestaat uit 

meerdere klachten, waarvoor hij meestal bij 

verschillende specialisten op consultatie dient te 

gaan. In AZ Alma werken de betrokken diensten 

nauw samen in een ‘allergienetwerk’. De juiste 

specialist vinden met de juiste ervaring en de juiste 

adviezen, is hierdoor gemakkelijker.  
 
 

Diensten vertegenwoordigd in 
het allergienetwerk 
 

 Neus-, keel- en oorheelkunde 
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Ringlaan 15
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Polikliniek AZ Alma Sijsele
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B-8340 Sijsele-Damme
tel. 09 310 00 00
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