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1  MAGIC-2: Resultaten van sublinguale immunotherapie met graspollen smelttabletten in de huisartsenpraktijk.  
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Aanwijzingen voor de praktijk 

    Huisartsen kunnen zelf de indicatie graspollenallergie stellen bij kinderen en ook de instelfase begeleiden van AIT  

voor graspollen.

    GRAZAX® kan in de huisartsenpraktijk gestart worden1,2 – mits zij ervaring hebben met AIT en de praktijk hebben  

ingericht op de opvang van een eventuele anafylactische reactie. 

    Daarnaast moet er altijd laagdrempelig overlegd kunnen worden met een medisch specialist en/of expertisecentrum  

op het gebied van allergie immunotherapie.

Doel en opzet

Het verzamelen van data / ervaringen van huisartsen met 

graspollenallergie immuno-therapietabletten (GRAZAX®) bij kinderen 

op het gebied van verdraagbaarheid, gebruiksgemak en tevredenheid. 

 

Studie populatie 

•  Kinderen tussen de 5-17 jaar met een graspollenallergie.

•  Afkomstig uit 54 huisartsenpraktijken in Nederland.

Resultaten 

•  Bij de eerste inname had 36% 

van de deelnemers bijwerkingen 

(lokaal en mild tot matig en van 

voorbijgaande aard).1

•  Geen anafylactische reacties.

•  ��Hoge mate van tevredenheid 

over de behandeling bij zowel 

deelnemers (83%) als voor- 

schrijvende huisartsen (91%). 

Therapietrouw 

Belangrijke factoren om therapietrouw 

te bevorderen zijn patiënteneducatie en 

regelmatig controlebezoeken. Tegenwoordig 

zijn er ook technologische hulpmiddelen zoals 

AllergieSupport die patiënten ondersteuning 

bieden gedurende de behandeling met SLIT.  

Meer weten? Kijk op www.allergiesupport.nl

STUDIEDOEL
Verzamelen van gegevens  

over verdraagbaarheid,  

gebruiksgemak  

en tevredenheid  

van GRAZAX®  

bij kinderen
RESULTATEN

• Bijwerkingen waren 

mild tot matig en van 

voorbijgaande aard

• 83% tevredenheid

CONCLUSIE
• Hoge mate van 

tevredenheid over de 

behandeling bij zowel 

patiënt als arts 

• Rond 75% heeft eerste 

behandeljaar met GRAZAX® 

afgemaakt 

THERAPIETROUW
Goede uitleg 

aan patiënt en 

opvolgen van 

afspraken cruciaal 
Meer weten  

over GRAZAX®,  

de volledige publicatie of 

productinformatie bekijken? 

Ga naar:  

http://bit.ly/magic2-Grazax

Sublinguale immunotherapie (SLIT) voor 
graspollen allergie in de huisartsenpraktijk1

http://bit.ly/magic2-Grazax

