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Voor volwassenen en kinderen

Pediatrische neus keel en oor - Kleine ingrepen kinderen in one-day hospitalisatie
Allergologie - oppunstelling met huidtesten - prick testen - en desensibilisatie
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Contact

Ligging Desensibilisatie

BELANGRIJKE INFORMATIE BETREFFENDE DE ONDERBREKING VAN DE
VACCINS BIJ STALLERGENES
ORALE DESENSIBILISATIE VACCIN (STALORAL)
(ALLERGENISCHE IMMUNOTHERAPIE)

Het bedrijf Stallergenes laat ons weten dat de technische problemen in verband met de productie van hun vaccins
voor desensibillisatie (problemen in verband met gebreken te wijten aan hun nieuwe computersysteem SAP), zeer
geleidelijk aan verdwijnen.
Sommige vaccins zullen beschikbaar zijn vanaf mei
WAT BETREFT :
1. De Staloral sublinguale vorm met de volgende referenties :
Dermatophagus pteronyssinus
D.Pteronyssinus / D. Farinae
5 grassenmengsel
Betulaceae
Berk
Els / Berk / Hazelaar
Kat
Alternaria
Bijvoet
zullen beschikbaar zijn vanaf mei.

referentie 315
referentie 350
referentie 688
referentie 702
referentie 615
referentie 752
referentie 507
referentie 400
referentie 605

Andere mengsels zijn nog niet beschikbaar.
Bijvoorbeeld :
Als u een mengsel Grassen / Betulaceae (50% / 50%) krijgt is deze momenteel niet beschikbaar,
U kunt ze echter nog altijd apart te bestellen (afzonderlijke gras en betulaceae apart) en indien u slechts de helft van
de dosis neemt, komt dit op hetzelfde neer.
2. De subcutane vertraagde vorm ALUSTAL en PHOSTAL:
Deze zijn nog niet beschikbaar.
Wij zullen u zo spoedig mogelijk informeren zodra deze op de markt zullen zijn (zodra wij de informatie doorkrijgen)
Bestellingen die u binnengebracht hebt bij de apotheker vóór 1 maart werden geannuleerd door Stallergenes.
Helaas zult u een nieuw voorschrift moeten binnenbrengen bij uw apotheker.
Dr. Masy en Dr. Delabie staan tot uw beschikking om u nieuwe reservevoorschriften te geven.
Hiervoor kunt u contact opnemen met het secretariaat op het nummer 02/363 12 63.
Vergeet ook niet op uw jaarlijkse controle te komen, uw desensibilisatieblad goed in te vulllen en mee te brengen op
consultatie.

ZEER BELANGRIJKE INFORMATIE :
De productie van vaccins Stallergenes is onderbroken
Kan ik stoppen met de desensibilisatie?
1 / Wij informeren en stellen u gerust dat er geen probleem is om plotseling te stoppen met de desensibilisatie.
2 / Het effect van wat u genomen is zal niet verloren gaan, u hebt al gedeeltelijk blokkerende antilichamen
geproduceerd voor de toekomst.
Het cumulatieve effect van de 3 jaar van desensibilisatie zal alleen moeten ingehaald worden (bijvoorbeeld als u 6
maanden verloren hebt, zal u 6 maanden moeten inhalen).

2 / Elke inname na een onderbreking zal moeten voorzichtig gebeuren , dat wil zeggen met zeer progressieve
dosissen.
Ons secretariaat is tot uw beschikking om u uit te leggen hoe de opbouwfase moet plaatsvinden.
Hiervoor kunt u contact opnemen met het secretariaat op het nummer 02/363 63 .
Elke patiënt verschilt van een ander en kan een andere schema krijgen.
Tekst opgesteld door Dr. Nadine Masy
• Universitair Diploma in Allergologie (Universiteit van Toulouse - Prof. A. Didier)
• Europees Certificaat in Allergologie – Europees Examen (European Certificate of Excellence in Allergology and
Clinical Immunology UEMS / EAACI )

Dr Masy - Dr Delabie
Adres van de praktijk
Warande 95 te 1500 Halle
Tel 02/363.12.63
Fax 02/363 12 60

HALLE – ESSENBEEK is gelegen in 1500 HALLE en ligt tussen 1653 DWORP, 1653 BEERSEL, 1640 SINT-GENESIUS-RODE, 1630 LINKEBEEK,1180 UKKEL, 1652 ALSEMBERG, 1653 HUIZINGEN, 1501 BUIZINGEN,1502 LEMBEEK, 1755 KESTER,
1600 SINT-PIETERS-LEEUW, 1673 BEERT, 1673 PEPINGEN, 1760 ONZE-LIEVE-VROUW-LOMBEEK, 1761 BORCHTLOMBEEK,1600 OUDENAKEN, 1760 PAMEL, 1703 SCHEPDAAL, 1750 SINT-KWINTENS-LENNIK, 1671 ELINGEN, 1600 SINT-LAUREINSBERCHEM, 1700 SINT-ULRIKS-KAPELLE, 1742 SINT-KATHERINA-LOMBEEK, 1670 BOGAARDEN, 1770 LIEDEKERKE, 1601 RUISBROEK, 1702 GROOT-BIJGAARDEN, 1703 SCHEPDAAL, 1750 SINT-MARTENS-LENNIK, 1740 TERNAT, 1755 LEERBEEK, 1670
HEIKRUIS, 1760 STRIJTEM, 1602 VLEZENBEEK,1651 LOT, 1600 SINT-PIETERS-LEEUW, 1701 ITTERBEEK en 1620 DROGENBOS, 1750 LENNIK, 1700 DILBEEK, 7850 EDINGEN, 1674 BELLINGEN, 1761 BORCHTLOMBEEK,1671 ELINGEN, 1760
ROOSDAAL, 1540 HERFELINGEN, 1750 GAASBEEK, 1755 GOOIK, LEERBEEK, 1755 LEERBEEK, 1741 WAMBEEK

