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SUMMARY 
The alpha-gal syndrome is a delayed–onset allergic 
reaction that occurs 2 to 6 hours after ingestion of 
mammalian food products, due to the induction of 
specific IgE against a mammalian oligosaccharide 
epitope, alpha-gal (galactose-alpha-1,3-galactose). 
Tick bites induce this IgE antibody response. The 
presentation varies from chronic urticaria to life- 

threatening anaphylaxis. The alpha-gal syndrome is 
usually self-limiting in case new tick bites fail to ap-
pear. However, the syndrome is mostly not recogni-
zed as such. Establishing the specific cause (aller-
gen) in case of an allergic reaction is of crucial 
importance for their long-term risk management. 
Several cases of patients with the alpha–gal syndro-
me are discussed in this article.
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SAMENVATTING
Het alfa-galsyndroom is een allergische reactie op 
rood vlees na eerdere sensibilisatie voor immunoglo-
buline noglobuline E (IgE)-antistoffen tegen alfa-gal, 
secundair aan doorgemaakte tekenbeten. De aan-
doening kan zich op verschillende manieren presen-
teren; van anafylaxie tot een beeld dat lijkt op chro-
nische urticaria, waarbij de klachten meestal 2-6 uur 
na het eten van rood vlees ontstaan. Daarnaast is bij 
het alfa-galsyndroom ook voorzichtigheid geboden 
met gebruik van cetuximab, bepaalde infuusvloei-
stoffen (gelofusine, haemaccel) en kunstmateriaal 
van dierlijk weefsel, aangezien deze ook alfa-gal 
kunnen bevatten en daarmee eenzelfde kruisreactie 

kunnen veroorzaken. Het is opvallend dat de aan-
doening bij het uitblijven van nieuwe tekenbeten en 
een (tijdelijk) rood vleesvrij dieet meestal zelflimite-
rend is, maar bij anafylaxie kan eindigen in een fatale 
afloop. Verder zal het alfa-galsyndroom vaak niet als 
zodanig worden herkend. Het achterhalen van de 
specifieke oorzaak (het allergeen) bij allergische re-
acties is van cruciaal belang voor het langetermijnri-
sicomanagement van de aandoening. In dit artikel 
worden meerdere casussen besproken waarbij 
wordt ingegaan op genoemde aspecten. 
(NED TIJDSCHR ALLERGIE, ASTMA, KLIN IMMUNOL 
2020;20:112-7)
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INLEIDING
Het alfa-galsyndroom is een aandoening waarbij patiënten 

na het eten van zoogdierenvlees, een uitgestelde allergische 

reactie krijgen doordat ze immunoglobuline E (IgE)-antili-

chamen hebben ontwikkeld tegen het koolhydraat galacto-

se-alfa-1,3-galactose als gevolg van tekenbeten. Dat de pre-

sentatie van het alfa-galsyndroom sterk kan variëren van 

episodisch of chronische urticaria tot zelfs een levensbe-

dreigende anafylaxie, wordt geïllustreerd in de volgende 

casuïstische beschrijvingen. 

CASUS A
Patiënt A, een 68-jarige vrouw, kwam naar de spoedeisende 

hulp in verband met een anafylactische reactie, bestaande 

uit hemodynamische instabiliteit, slijmvlies- en huidbe-

trokkenheid. Verspreid over het lichaam waren roodheid 

en galbulten te zien. De aanval was kort vooraf begonnen 

met roodheid, warmte, jeuk en forse galbulten op de han-

den en verspreidde zich daarna snel over het gehele li-

chaam. De anafylaxie werd verder onderzocht met een 

tryptasebepaling, welke verhoogd bleek. De patiënt had 

ruim 2 uur van tevoren de laatste maaltijd genuttigd, be-

staande uit meerdere stukken biefstuk. Er was geen relatie 

met het gebruik van NSAID’s, alcohol, noten, inspanning, 

temperatuur of insectenbeten. Ze werd succesvol behan-

deld conform het anafylaxieprotocol. Op de polikliniek Al-

lergologie werd de patiënt verder in de gaten gehouden in 

verband met chronische urticaria en angio-oedeem met een 

fluctuerend beloop. Daarbij had zij ook al meerdere keren 

een vergelijkbare gesupponeerde anafylactische reactie 

doorgemaakt. De aanvallen traden met name ’s avonds op. 

Een verklarend allergeen was nog niet gevonden. Haar me-

dische voorgeschiedenis vermeldde meerdere tekenbeten 

waarvoor zij elke keer een doxycyclinekuur had gekregen. 

Ze was verder niet bekend met een allergische constitutie. 

Op de polikliniek vertelde de patiënte dat ze een groot deel 

van het jaar verbleef op een camping en daar ook frequent 

gebruik maakte van de barbecue. Op grond van het kli-

nisch beeld met een verhoogde expositie aan tekenbeten en 

bijkomende vleesconsumptie, werd gedacht aan het al-

fa-galsyndroom. Het laboratoriumonderzoek toonde sterk 

verhoogde waarden voor specifiek IgE (sIgE) tegen alfa-gal 

(>100 kU/l, referentiewaarde <0,35) en IgE tegen rundvlees 

(4,2 kU/l, referentiewaarde <0,35). Serumtryptase was bij 

baseline normaal. Een aanvullend verrichte provocatietest 

met biefstuk (1 portie van 150 gram na bakken) bleek na 2 

uur positief. De patiënte kreeg op basis hiervan gerichte 

voedingsadviezen. Toen zij begon met het zoogdierenvlees-

vrije dieet had zij aanvankelijk geen urticaria of anafylacti-

sche reacties meer. Na het geleidelijk herintroduceren van 

zoogdierenvlees recidiveerden de allergische reacties. In 

retrospect was ze opnieuw door teken gebeten, waarbij alfa- 

gal weer was opgelopen (zie Figuur 1).

CASUS B 
Patiënt B, een 57-jarige vrouw, werd gezien op de polikli-

niek Allergologie. Enkele maanden daarvoor had zij elders 

een electieve buikwandcorrectie ondergaan met peropera-

tief een ernstige systeemreactie. Volgens de overdracht van 

de anesthesie trad tijdens de operatie een ernstige bron-

chospasme op met bloeddrukdaling, vasodilatatie en een 

gegeneraliseerde rode huid zonder duidelijke urticaria. Dit 

bleek peroperatief goed te behandelen. Op het moment 

van de reactie had ze gelofusine (gemodificeerd gelatine), 

cefazoline en dipidolor gehad. Eerder waren er nooit pro-

blemen met geneesmiddelen geweest. Er was geen infor-

matie beschikbaar over serumtryptase- of urinemethylhis-

taminebepalingen ten tijde van de reactie. Op basis van 

het klinisch beeld werd gedacht aan een directe genees-

middelenovergevoeligheid (Ring en Messner graad III) als 

verklaring voor de systeemreactie, vermoedelijk ten gevol-

ge van de gelofusine. De gelofusine-overgevoeligheid werd 

bevestigd middels een positieve open provocatietest met 

gelofusine waarbij onder meer benauwdheidsklachten 

ontstonden. Bij auscultatie was er sprake van een licht ver-

lengd piepend exspirium. De FEV1 bij spirometrie herstel-

de na salbutamolinhalatie. Daarnaast was er sprake van 

een positieve huidtest met gelatinebevattende producten 

(zie Figuur 2 op pagina 114). Aanvullend werden geen aan-

wijzingen gevonden voor een bètalactam- of dipidolor-

overgevoeligheid, met respectievelijk een negatieve huid-

test (MDM/PPL) en een negatieve open provocatietest. Een 

aanvullend verrichte anamnese vermeldde op navraag 

meerdere tekenbeten en recentelijk ontstane allergische 

reacties op rundvlees. Deze reacties bestonden uit jeuken-

de handpalmen en voetzolen met bijkomende hoofdpijn, 
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FIGUUR 1. Laboratoriumwaarden van patiënte A voor  

alfa-gal-sIgE in de periode 2013-2018. 

*Geobjectiveerde tekenbeet waarvoor destijds een doxycycline- 

kuur noodzakelijk bleek. Er is een duidelijke afname van het IgE

tegen alfa-gal na uitblijven van nieuwe tekenbeten.
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tie gebruikte hij op dat moment geen andere medicatie. De 

klachten leken zich te relateren aan de inname van vleespro-

ducten; respectievelijk chorizo, een kroket en een gehakt-

staaf. Daarnaast lijken de reacties te zijn begonnen na het 

doormaken van een heftige reactie op een recente teken-

beet. De huisarts schreef hem hiervoor enkele dagen het 

gebruik van een antihistaminicum voor. Er bleek ook spra-

ke te zijn van een zeer sterke sensibilisatie voor IgE tegen 

alfa-gal (>100 kU/l). De eerste dubbelblinde provocatietest 

met een kleine hoeveelheid rundvlees (47 gram) bleek ech-

ter negatief. Een daaropvolgende open provocatie test met 

een grotere (150 gram) hoeveelheid rundvlees (biefstuk) 

bleek wel positief. Ondanks ons advies om alleen (rode) 

zoogdiervleesproducten (tijdelijk) te mijden, is hij sinds de 

diagnose alfa-galsyndroom volledig vegetarisch gaan eten. 

Er hebben zich sindsdien geen noemenswaardige reacties 

meer voorgedaan. Voor de longklachten wordt hij actueel 

nog begeleid door een longarts. 

CASUS D 
Patiënt D, een 43-jarige vrouw, presenteerde zich op de 

polikliniek Allergologie met 10 jaar klachten van chro-

nisch spontane urticaria verspreid over het lichaam en  

angio-oedeem in het gezicht (zie Figuur 3A). Ze was niet 

bekend met een allergische constitutie. De klachten ont-

stonden meestal enkele uren na de avondmaaltijd in com-

binatie met misselijkheid, angst en een algeheel onwel be-

vinden (graad II-III systeemreactie). Er was nog geen 

oorzaak gevonden voor de wisselend optredende reacties. 

De klachten verergerden niet door medicijnen, zoals bij-

voorbeeld een NSAID. Antihistaminica werkten niet af-

doende. In het verleden heeft zij een tekenbeet gehad in de 

rechterlies met daarna een grote erythemateuze plek 

(13cm). De tekenbeet werd destijds behandeld met een 

kuur doxycycline. Opvallend genoeg reageerde deze plek 

een gegeneraliseerd warm gevoel en misselijkheid zonder 

braken. De klachten ontstonden altijd een aantal uren na 

het eten van voornamelijk biefstuk. De patiënte was verder 

niet bekend met een allergische constitutie. De combinatie 

van gelofusine-overgevoeligheid en deze vleesallergie deed 

ons denken aan het alfa-galsyndroom. Het laboratoriu-

monderzoek toonde verhoogde waarden aan van sIgE te-

gen alfa-gal (9,4 kU/l) en IgE tegen rundvlees (4,1 kU/l). 

De patiënte kreeg op basis hiervan gerichte adviezen. Na-

dien zijn geen allergische klachten meer ontstaan. 

CASUS C 
Patiënt C, een 37-jarige man, bekend met allergische astma 

en met een uitgebreide psychiatrische voorgeschiedenis, 

werd verwezen naar de polikliniek Allergologie. In de peri-

ode daarvoor was bij hem driemaal een gegeneraliseerde 

urticariële reactie ontstaan. De tweede keer ging dit tevens 

gepaard met fors angio-oedeem van het gelaat. De patiënt 

reageerde bij deze reacties steeds goed op antihistaminica-

gebruik en gebruikte geen NSAID’s. Naast inhalatiemedica-

FIGUUR 2. Voorbeeld van een positieve huidtest met gelati-

nebevattende producten (niet van deze patiënte). Met toe-

stemming overgenomen van: Niclou M, Müller CSL, Stanisz H, 

et al. Gelatin Allergy as Cause for Repeated Severe Anaphy-

laxis after Administration of a Rabies Vaccine. Austin J Allergy 

2014;1(3):3.

FIGUUR 3. (A) Chronische urticaria ten aanzien van een reac-

tie op de onder- en bovenarm. (B) Toont de opvlamming (ver-

dikking, roodheid en jeuk) van de oude tekenbeet in de rech-

terlies ten tijde van een reactie. Foto’s zijn geplaatst met 

toestemming van de patiënt.

FIGUUR 4.  Duidelijke gegeneraliseerde urticaria en erythe-

mateuze plaques zichtbaar, ontstaan 6-12 uur na het eten van 

zoogdier(rood)vleesproducten. Foto’s geplaatst met toestem-

ming van de patiënt.

A B
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ten tijde van een dergelijke reactie ook altijd in de vorm 

van verdikking, roodheid en jeuk (zie Figuur 3B). Daar-

naast waren ook episodes van misselijkheid zonder urtica-

ria aanwezig. Dit trad ongeveer drie keer per week op. Bij 

aanvullende diagnostiek was er sprake van een slechts 

marginale sensibilisatie voor alfa-gal (0,38 kU/L). Overige 

differentiaal diagnostische overwegingen zoals auto-im-

muunaandoeningen, parasitaire infecties, mastocytose en 

C1-esteraseremmer deficiëntie, werden uitgesloten. Wij 

stelden de diagnose alfa-galsyndroom. Sinds het vermij-

den van (rode) zoogdiervleesproducten en gelatine heeft 

ze geen klachten meer gehad van misselijkheid, angio-oe-

deem of urticaria. 

CASUS E 
Patiënt E, een 40-jarige man, werd verwezen door de huis-

arts in verband met ruim 1 jaar aan klachten van jeuk, rood-

heid en urticaria (zie Figuur 4). Hij was bekend met allergi-

sche rhinoconjunctivitis. Ten tijde van het eerste bezoek aan 

de polikliniek had hij 4 aanvallen doorgemaakt met tussen-

pozen variërend van 1 jaar tot enkele maanden. In het voor-

jaar en tijdens de zomermaanden leken de klachten vaker 

voor te komen dan in de wintermaanden. Elke keer leek er 

een samenhang te zijn met een barbecue en daarmee het 

nuttigen van veel vlees. Meestal ontstonden de klachten 6 tot 

12 uur na de barbecue. Op de polikliniek vertelde de patiënt 

dat hij frequent naar Groot-Brittannië gaat. Tijdens deze 

wandelvakanties in de natuur moet hij regelmatig teken ver-

wijderen. Hij heeft nooit verspringende rode plekken gehad 

en antihistaminica gaven volledige reductie van de klachten 

tijdens een dergelijke aanval. Aanvullend was er sprake van 

een sterke sensibilisatie voor alfa-gal (77 kU/l). Het IgE tegen 

alfa-gal daalde daarnaast duidelijk in de tijd na een teken-

beet. Toen de patiënt zich hield aan opgestelde leef- en voe-

dingsregels ontstonden er geen allergische klachten meer. 

Inmiddels eet hij weer probleemloos (rood) zoogdiervlees.

BESCHOUWING
Het alfa-galsyndroom is een relatief nieuw en grotendeels 

nog onbekend ziektebeeld. Alfa-gal (galactose-alfa-1,3-ga-

lactose) is een koolhydraat dat aanwezig is in de celmem-

branen van zoogdieren, met uitzondering van mensen en 

sommige apen, en vooral aanwezig is in zoogdierenvlees 

(zoals rund-, varkens-, lam-, schapen- en paardenvlees). 

Wit vlees, zoals van pluimvee en vis, bevat geen alfa-gal.1 

De reactie waarbij IgE-antilichamen worden gevormd tegen 

een koolhydraat is bijzonder, aangezien we tot voorheen 

alleen eiwitten als klinisch relevante (voedsel)allergenen 

kenden.2 Allergische reacties op dit koolhydraat werden 

voor het eerst beschreven in 2009, nadat al eerdere regio-

nale gevallen van anafylaxie op zoogdierenvlees in Amerika 

en Australië werden gemeld. In diezelfde tijd werden an-

afylactische reacties op cetuximab beschreven die ook al-

leen maar voorkwamen in datzelfde gebied. In cetuximab 

bleken ook alfa-galepitopen aanwezig te zijn (zie Figuur 5). 

PATHOGENESE
De pathogenese van het alfa-galsyndroom is nog niet volle-

dig opgehelderd. Verondersteld wordt dat er sprake is van 

een ectoparasietspecifieke respons (zie Figuur 6 op pagina 

116), waarbij in dit geval tekenbeten verantwoordelijk zijn 

voor de overdracht van de lichaamsvreemde stof alfa-gal. 

Zoogdieren zijn bekende gastheren van teken en het al-

fa-gal van het zoogdier blijft dan aanwezig in het speeksel 

en het maagdarmstelsel van de teek.3-7 Wanneer vervolgens 

een mens door deze teek wordt gebeten, vindt overdracht 

FIGUUR 5. Tijdlijn van de ontdekking en geschiedenis van het alfa-galsyndroom.2,3 Bron: met toestemming overgenomen van 

Ned Tijdschr Geneeskd 2017;161:D1062.

Alfa-gal=galactose-α-1,3-galactose.
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van alfa-gal plaats. Het immuunsysteem kan hierop reage-

ren door het aanmaken van IgE-afweerstoffen, wat onge-

veer 1 tot 3 maanden duurt. Inname van alfa-galbevattende 

voedingsmiddelen kan daarop resulteren in een kruisreac-

tie. Het is belangrijk om te realiseren dat niet alle patiënten 

met de aanwezigheid van sIgE-antistoffen tegen alfa-gal 

klachten hebben na het eten van zoogdierenvlees. Een goe-

de verklaring hiervoor ontbreekt. Het type zoogdierenvlees 

evenals de hoeveelheid en zowel de interne als de externe 

verwerking hiervan lijkt een rol te spelen. Hoe vetter het 

product, hoe trager de absorptie vanuit het maagdarmstel-

sel bijvoorbeeld zal zijn. Dit verklaart waarschijnlijk ook 

deels het klinisch beeld met een late allergische reactie.2,5

VERSCHIL MET ‘BEKENDE’ IGE-GEMEDIEERDE 
VOEDSELALLERGIEËN 
Er zijn een aantal essentiële verschillen met bekende 

IgE-gemedieerde voedselallergieën. Het gaat hier om een 

allergie voor het koolhydraat (suikerverbinding) galacto-

se-alfa-1,3-galactose (alfa-gal) en niet een eiwit. Verder is 

er meestal sprake van een vertraagde allergische reactie, 

waarbij symptomen pas na 2-6 uur ontstaan. De reden 

hiervoor is tot op heden nog niet duidelijk. Patiënten die 

overgevoelig zijn voor alfa-gal kunnen klachten krijgen 

bij een breed scala aan vlees van zoogdieren, met name 

rundvlees, varkensvlees en lam.8 Ze kunnen ook reageren 

op orgaanvlees (bijvoorbeeld niervlees) of gelatine in 

voedsel en melk.9 Patiënten met allergieën voor gelatine en 

melk kunnen ook gesensibiliseerd zijn voor andere aller-

genen dan alfa-gal en vereisen verdere evaluatie als zoog-

diervlees duidelijk wordt verdragen. Een allergische con-

stitutie is geen vereiste en is dikwijls ook afwezig.2 Bij het 

uitblijven van opeenvolgende tekenbeten kan de IgE-anti-

lichaamrespons op alfa-gal uitdoven over de tijd.3,4 Dit was 

ook bij patiënt A het geval, met weer een duidelijke toena-

me in IgE tegen alfa-gal na geobjectiveerde tekenbeten (zie 

Figuur 1 op pagina 113). Retrograad varieerden haar 

klachten ook in ernst afhankelijk van de hoeveelheid sIgE 

voor alfa-gal met milde urticaria in de wintermaanden en 

anafylaxie in de zomermaanden. 

VOORKOMEN IN NEDERLAND
Niet alle tekensoorten lokken een alfa-galsyndroom uit. 

De enige teeksoort in Nederland die sIgE-antistoffen voor 

alfa-gal kan opwekken is de Ixodes ricinus (zie Tabel 1). 

Waarom niet alle tekensoorten dit kunnen is nog onvol-

doende bekend. De incidentie voor tekenbeten is de afge-

lopen jaren sterk toegenomen.10 Het is daarmee aanneme-

lijk dat ook het aantal mensen met complicaties van 

tekenbeten, zoals het alfa-galsyndroom, is toegenomen. 

DIAGNOSTIEK
De diagnose alfa-galsyndroom kan worden gesteld bij een 

passende anamnese met expositie aan tekenbeten en con-

sumptie van zoogdierenvlees of gelatinebevattende mid-

delen. Het onderkennen van het veroorzakende allergeen 

is echter lastiger dan bij de meeste andere voedselallergie-

en, doordat de tijdsrelatie vaak anders is. De aanwezigheid 

TABEL 1. Overzicht van mensbijtende tekensoorten en de mogelijke gevolgen hiervan.2

Leefgebied Tekensoort Mogelijk gevolg*

Verenigde Staten Ixodes scapularis ziekte van Lyme

Dermacentor variabilis RMSF

Amblyomma americanum (‘lone star’ teek) RMSF, ehrlichiose, IgE-respons op alfa-gal

Australië I. holocyclus Rickettsiose, IgE-respons op alfa-gal

Europa I. ricinus ziekte van Lyme, IgE-respons op alfa-gal

Argas reflexus niet bekend

*De opsomming van aandoeningen is niet volledig.
Alfa-gal=galactose-α-1,3-galactose, Ig=immunoglobuline, RMSF=’Rocky Mountain spotted fever’.

FIGUUR 6. Schematische weergave van het proces van sen-

sibilisatie voor alfa-gal, wat leidt tot klinische symptomen van 

een allergie voor zoogdiervlees. Als zich bij een patiënt die ge-

beten is door een teek voldoende specifiek IgE tegen alfa-gal 

heeft ontwikkeld, triggert dit antilichaam bij inname van zoog-

diervlees een allergische reactie.2 Met toestemming overgeno-

men van Ned Tijdschr Geneeskd 2017;161:D1062.

Alfa-gal=galactose-α-1,3-galactose.
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van sIgE tegen alfa-gal en bijvoorbeeld vleesmix (fx73) is 

daarbij ondersteunend. Huidpriktests met zoogdierenvlees 

zijn meestal negatief.1

BEHANDELING
Cruciaal in de behandeling van het alfa-galsyndroom is het 

vermijden van zoogdierenvlees en de preventie van nieuwe 

tekenbeten. Daarnaast is ook voorzichtigheid geboden met 

gebruik van cetuximab, bepaalde infuusvloeistoffen (zoals 

gelofusine) en kunstmateriaal van dierlijk weefsel, aange-

zien zij ook alfa-gal kunnen bevatten en als gevolg eenzelf-

de kruisreactie kunnen veroorzaken. Hoewel het syndroom 

meestal zelflimiterend is, kan er sprake zijn van een ernstig 

beloop met anafylaxie met soms fatale afloop. 

CONCLUSIE
In geval van onverklaarbare allergische reacties, dient het 

alfa-galsyndroom uitgesloten te worden. Het alfa-galsyn-

droom zal vaak niet als zodanig worden herkend, gezien 

de uitgestelde allergische reactie. Ondanks het toegeno-

men risico op tekenbeten, lijkt er sprake van onderdiag-

nostiek, als gevolg van de onbekendheid van het alfa-gal-

syndroom. Achterhalen van het specifieke allergeen is 

cruciaal voor het risicomanagement op de lange termijn.
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AANWIJZINGEN VOOR DE PRAKTIJK

1 Het alfa-galsyndroom is een allergie voor rood vlees, secundair aan een tekenbeet, waarbij het allergeen 
alfa-gal middels het speeksel van de teek wordt geïnjecteerd in de mens. Na een sensibilisatieperiode 
kan dit allergische klachten geven na het eten van rood vlees, waarbij een kruisreactie optreedt. 

2 Het alfa-galsyndroom wordt gekenmerkt door jeuk, urticaria, luchtwegklachten, gastro-intestinale 
klachten en soms ook anafylaxie, die opvallend genoeg meestal pas na 2-6 uur ontstaan na het eten van 
roodvleesproducten. Het klachtenpatroon kan echter sterk variëren. Het klinisch beeld is lang niet altijd 
die van een late reactie in de avond en niet al het zoogdierenvlees geeft een (vergelijkbare) reactie. 

3 Bij patiënten die zich presenteren met onverklaarbare allergische reacties, zou men na uitsluiting van 
andere allergenen het syndroom moeten overwegen, ook bij negatieve anamnese voor tekenbeten en/of 
allergische constitutie. Het achterhalen van de specifieke oorzaak (allergeen) is cruciaal voor het lange-
termijnrisicomanagement. 

4 Het bepalen van het alfa-galspecifieke IgE en het verrichten van een provocatietest kunnen behulpzaam 
zijn voor respectievelijk de ondersteuning en de bevestiging van de diagnose. 

5 Naast voedingsadviezen is ook voorzichtigheid geboden bij het gebruik van cetuximab en gelatinehou-
dende producten, aangezien zij eenzelfde kruisreactie kunnen geven. 

6 Bij uitblijven van nieuwe tekenbeten is de aandoening meestal zelflimiterend. Het IgE tegen alfa-gal ver-
dwijnt dan in de loop van de tijd. Men dient echter bedacht te zijn op reactivatie na een nieuwe teken-
beet. 




