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In lijn met de recente verklaringen van de European Academy for Allergy and Clinical Immunology 
(EAACI) en het Center for Disease Control (CDC), wenst de Belgian Society for Allergy and Clinical 
Immunology (BelSACI) de nodige richtlijnen te verstrekken aan zorgverleners en patiënten betreffende 
allergische reacties na vaccinatie tegen COVID-19. 

Majeure hypersensitiviteitsreacties of ernstige allergische reacties (anafylaxie) na vaccinatie zijn 
zeldzaam, geschat op ongeveer 1 geval per miljoen1. In de twee belangrijkste studies die het effect van 
de actueel beschikbare RNA vaccins nakeken, werd geen significant verschil geobjectiveerd in 
allergische reacties tussen de behandeling en de placebogroep: een mogelijke 
overgevoeligheidsreactie werd vastgesteld bij 0.63% en 1.5% van de deelnemers die respectievelijk 
het Pfizer-BioNTech en Moderna vaccin toegediend kregen versus 0.51% en 1.1% in de respectievelijke 
placebogroepen. Volgens de Food and Drug Administration (FDA) werd een lichte tendens gezien met 
iets meer overgevoeligheidsreacties in de vaccinatiegroep3,5, maar geen enkele reactie werd als majeur 
bestempeld, of noopte tot toediening van adrenaline. Te noteren dat patiënten met vooraf gekende 
allergie voor bestanddelen van het vaccin werden uitgesloten van deze studies. 

Recent werd data uit de reële praktijk gepubliceerd door de CDC6: op bijna 2 miljoen toegediende 
dosissen van het Pfizer-BioNTech in de Verenigde Staten werden 175 allergische reacties gemeld. Na 
verder nazicht betrof hier echter slechts 21 ernstige allergische reacties (anafylaxie), gelijk aan 11 
gevallen per miljoen. Onder deze 21 gevallen hadden 17 casussen een voorgeschiedenis van allergie, 
en 7 gevallen hadden een voorgeschiedenis van anafylaxie. Mediane interval tussen toediening en 
reactie was 13 minuten, het merendeel (86%) van de reacties trad op binnen de 30 minuten. Van de 
20 gevallen met gedocumenteerde opvolging, recupereerde iedereen met ontslag naar huis. De 
overige gevallen die finaal niet als anafylaxie werden beschouwd, betroffen 86 casussen met mineure 
niet-anafylactische allergische reacties en 61 casussen met niet-allergische reacties (verwachte lokale 
reacties, malaise,…). Actueel beschikken we niet over gelijkaardige data van het Moderna vaccin.  

Vaccin-gerelateerde hypersensitiviteitsreacties worden bijna steeds veroorzaakt door een inactief 
ingrediënt of hulpstof. De vaccins van Pfizer-BioNTech en Moderna bevatten geen latex, andere 
medicatie- en  voedselallergenen of interageren niet met insektengiffen maar beiden bevatten wel de 
hulpstof polyethyleenglycol (PEG)7,8. De verwachte vaccins van AstraZeneca en Johnson & Johnson 
bevatten geen PEG maar wel polysorbaat 80. Allergie voor PEG is zeer zeldzaam9 maar wordt actueel 
wel als contra-indicatie beschouwd voor toediening van de vaccins van Pfizer-BioNTech en Moderna 
10,11. 

Elke persoon met een ernstige onmiddellijke reactie (gegeneraliseerde urticaria, abdominale pijn, 
respiratoire symptomen of shock) na injectie van hun eerste injectie dienen geëvalueerd te worden 
door een specialist alvorens een 2e dosis te krijgen. Een tryptase bepaling 1 en 4 uur na reactie is 



belangrijk om de diagnose van anafylaxie te stellen. Aandacht ook voor andere potentieel gekende 
allergenen (ontsmettingsmiddelen, latex). Lokale reacties (roodheid, zwelling) en milde symptomen 
als vermoeidheid, spierpijn en zelfs lichte koorts zijn frequent na vaccinatie en dienen in geen geval als 
anafylaxie beschouwd te worden.  

Het risico op anafylaxie bestaat voor alle medicatie inclusief vaccins maar we benadrukken nogmaals 
dat het voordeel van een dergelijk effectief vaccin tegen COVID-19 sterk opweegt tegen het zeer kleine 
risico op ernstige allergische reacties.  

We stellen dan ook volgende aanbevelingen voor: 

1. Patiënten met een gedocumenteerde allergie voor polyethlyeenglycol (PEG) mogen op dit 
moment niet gevaccineerd worden met het Pfizer-BioNTech of Moderna vaccin. We 
benadrukken dat een allergie voor PEG zeer zeldzaam is. 

2. Patiënten met een ernstige allergische reactie (anafylaxie) na eerdere injectie met een vaccin 
dienen geëvalueerd te worden door een allergoloog om individueel te bepalen of injectie met 
het COVID-19 vaccin veilig kan gebeuren. 

3. Er is geen contra-indicatie voor vaccinatie met een COVID-19 vaccin bij personen met een 
allergie (zelfs ernstige allergie) voor voeding (inclusief ei en gelatine), latex, insektengif (bij of 
wesp), pollen of andere aeroallergenen. 

4. Zoals voor elke vaccin dient elke persoon na vaccinatie 15 minuten in observatie te blijven op 
de plaats van inenting. Voor personen met belangrijke reacties na vaccinatie is een langere 
observatie van 30 minuten aanbevolen. Dezelfde tijd wordt aanbevolen voor patiënten met 
mastcelziekte of ernstige astma. 

5. Elke vaccinatie site dient te beschikken over materiaal en medicatie om een eventuele 
allergische reactie op te vangen. Vaccinatie dient te gebeuren door hulpverleners die 
vertrouwd zijn met anafylaxie. Gebruik van latex-vrij materiaal is aanbevolen. 

6. Zo optreden van een ernstige onmiddellijke reactie dient adequate behandeling gegeven te 
worden (zuurstof, adrenaline etc.), dient een bloedafname met tryptase bepaling te gebeuren 
en dient de patiënt door een allergoloog of specialist ter zake geëvalueerd te worden alvorens 
een tweede dosis toegediend wordt. 
 

Deze verklaring zal continu worden aangepast en is uiteraard onderhevig aan de beschikbare data en 
introductie van eventueel nieuwe vaccins op de markt.  
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