TIPS

Volg deze tips om uw risico op insectensteken te verminderen:
 Vermijd gebieden waar stekende en bijtende insecten verblijven
 Houd voedsel dat buiten staat bedekt

 Vermijd parfum, sprays en lotions die insecten aan trek


ken
Vermijd heldere kleuren en gekleurde teksten en bloemen
als print op kleding
Gebruik hypoallergische insecten verdrijvers; bewaar een
insectenspray in de auto

Het Kennis, Informatie en Trainingscentrum,
het Nederlands Anafylaxis Netwerk, is de
bron voor iedereen die te maken heeft met de
omgang met of de kans op een levensbedreigende allergische reactie.
Opgericht door ouders van een kind met kans op anafylaxie die
hun deskundigheid gebruiken om anderen te ondersteunen en
te adviseren.
Meer informatie vindt u op de websites van het NAN via

www.ernstigeallergie.nl

En zeker bij een
wespen of bijenallergie: vraag aan
je arts of je in aanmerking komt
voor immunotherapie!

Door een abonnement te nemen op EShock, digitaal tijdschrift voor de ernstige
allergische reactie krijgt u periodiek de laatste informatie toegezonden en ondersteunt
u de activiteiten van
het Nederlands Anafylaxis Netwerk.
Wat krijgt u voor uw abonnement:

Voor door medicijnen, voedsel of inspanning veroorzaakte anafylaxis is er maar één advies: vermijd de stof
of activiteit die de reactie veroorzaakt.
In geval van ernstige voedselallergie is het altijd een goed
idee om een extra stap te nemen:
Wanneer u in een restaurant bent waarschuw de chef-kok
over uw voedselallergie, en wanneer u boodschappen aan het
doen bent, neem elke gelegenheid om het etiket te lezen om
onverwachte ingrediënten te identificeren.
Als u denkt dat u een levensbedreigende allergie heeft,
ga naar uw dokter voor juiste diagnose en behandeling
Zoals bij elke medische aandoening, overtuig u er van dat uw
arts uw volledige medische geschiedenis kent.
 Ter aanvulling hiervan: draag een medisch identificatie, in
de vorm van een kaart, armband of halsketting
 Kennis en vermijding van de allergische reactie veroorzakende stof(fen) zijn de basis om een ernstige reactie te
voorkomen
 Echter, patiënten die daarvoor in aanmerking komen moeten hun arts vragen naar een adrenaline auto-injector en
moeten geleerd worden hoe ze zichzelf kunnen injecteren
met deze epinefrine auto-injector voor de eerste hulp bij
anafylaxie veroorzaakt door insecten, voedsel, medicijnen
of andere allergenen. Leer ook je vrienden hoe en wanneer
de adrenaline auto-injector toe te dienen
 Bij een anafylactische reactie is het van belang dat de adrenaline auto-injector zo snel mogelijk wordt toegediend!
 Als u de adrenaline auto-injector heeft moeten gebruiken,
BEL 112, geef door dat u een anafylactische reactie
heeft en dat u een ambulance nodig heeft.
In NL verkrijgbare adrenaline auto-injectoren zijn:
Emerade® 150; Emerade® 300; Emerade® 500 (www.emerade.nl)
EpiPen® 0,15; EpiPen® 0,3 (www.epipen.nl)
Jext® 150; Jext® 300 (www.jext.nl)
Bij de leveranciers van deze pennen kunt u zgn. “trainer” pennen verkrijgen
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Max vier keer per jaar E-Shock, het digitale tijdschrift
en tussendoor een nieuwsbrief over de wetenschappelijke ontwikkelingen
De mogelijkheid tot uitwisseling van ervaringen en tips
een partner bij de invulling van anafylaxis in uw leven.
Als eerste de keuze op de producten die het Nederlands Anafylaxis Netwerk ontwikkelt en verkoopt.
Gratis digitale noodactieplannen in verschillende talen

Instructie video gebruik adrenaline auto-injectoren:
Emerade®

EpiPen®

Jext®
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VOORWOORD
In onze drukke
maatschappij, geniet
iedereen van de mogelijkheid om zich
over te geven aan
eenvoudige plezierige bezigheden zoals
een wandeling in het
bos of het genieten
van een uitgebreide
maaltijd. Maar voor
sommigen kan ontspanning in de buitenlucht potentieel fataal zijn als zij gestoken worden door een insect. Voor anderen, kan bij het eten
van voedsel een levensbedreigende situatie optreden.
Deze mensen ervaren dan een extreme allergische reactie of
anafylaxie, ook wel anafylactische reactie genoemd, waarvan
de anafylactische shock het gevolg is van een zeer lage
bloeddruk. Deze situatie is een medische noodsituatie, die
directe behandeling vereist.
Naast insectensteken en voedsel kan een zeer ernstige allergische reactie (anafylaxie) ook ontstaan door o.a. latex, medicijnen, inspanning of, in zeldzame gevallen, door onbekende oorzaken (idiopathisch).
Omdat het vaak moeilijk is te voorspellen wie een ernstige
allergische reactie zal krijgen, is het belangrijk om deze potentiële noodsituatie te begrijpen en te leren wat je zelf kunt
doen om jezelf te beschermen.
Deze folder is gemaakt als voorlichting om de kennis over
anafylaxie, de oorzaken, symptomen en de behandeling bij
hulpverleners en patiënten te vergroten.

WAT IS ANAFYLAXIE?
Anafylaxie is een snelle, algemene (d.i. meerdere orgaansystemen (m.a.w. het gehele lichaam) vertonen symptomen)
allergische reactie en de ernstige allergische reactie die op
kan treden nadat een persoon is blootgesteld aan een allergeen (een allergie veroorzakende stof),
waar hij of zij op een eerder tijdstip aan
blootgesteld is geweest en daardoor gevoelig gemaakt (gesensibiliseerd) is.

Het wordt geactiveerd wanneer het allergeen de bloedbaan binnendringt,
waardoor in het gehele lichaam stoffen
vrijkomen die het lichaam wil beschermen tegen de vreemde indringer. Echter
deze stoffen veroorzaken bij deze persoon dan de klachten.

Anafylaxie MOET altijd direct behandeld
worden met adrenaline en de patiënt moet
verder behandeld worden in het ziekenhuis.
De verdere begeleiding moet worden uitgevoerd door een allergoloog of een specialist
met als specialisatie allergie en anafylaxie!

Anafylaxie bestaat al vele eeuwen. De eerste vermelding, in
2640 V.C. beschrijft de plotselinge dood van de Egyptische farao, Menes, na een wespensteek.
Echter, het was pas in het begin van 1900 dat er begrip over de
oorzaken van een plotseling optredende allergische noodsituatie binnen het medische aandachtsgebied begon te ontstaan.

 zwelling van de lippen, keel, tong,
handen en voeten

 Hoesten, hees spreken, hijgen


WAT VEROORZAAKT ANAFYLAXIE?

Scan de QR tag om meer te weten te
komen over de symptomen
(klachten)

In zeldzame gevallen, wordt de oorzaak idiopathisch, of onbekend genoemd.
Echter, anafylaxie wordt meestal in werking gezet door:
 Voedsel, zoals pinda, noten, schaal– en schelpdieren, melk,
ei, of tarwe
 Door het gif van wespen, bijen of hommels, na gestoken te
zijn
 Medicijnen, zoals bepaalde antibiotica (meestal penicilline),
bepaalde pijnbestrijders: Aspirine en zgn. NSAID’s
 Latex (natuurrubber), waarbij de proteïnen (eiwitten) in het
sap van het natuurrubberkunnen aanleiding geven tot een
anafylactische reactie bij contact met slijmvliezen
 En andere oorzaken zoals, mastocytose, inspanning, en koude

WIE KRIJGT ANAFYLAXIE?
Iedereen die allergisch is kan een anafylactische reactie krijgen
– niet alleen diegenen die allergisch zijn voor de bekende veroorzakers. Helaas is op dit moment nog niet te bepalen wie er
risico op anafylaxie heeft, maar anafylaxie is een klein maar belangrijk risico voor de bevolking.
 Bij voedselallergie wordt het risico op anafylaxis geschat op
ongeveer 1—2 % van de voedselallergische populatie, 3—4
% van de totale bevolking
 In Amerika wordt geschat dat 1 tot 2 miljoen mensen ernstig allergisch reageren op insectensteken, resulterend in 40
– 100 doden per jaar. Voor Nederland zijn er voor deze oorzaak geen exacte gegevens bekend, maar wordt uitgegaan
van de mondiale prevalentie van 0,4 –4%

SYMPTOMEN: HOE HERKEN JE ZE?
Anafylaxie zal meerdere en verschillende orgaansystemen beïnvloeden, zoals de huid, maagdarmstelsel, bovenste en onderste
luchtwegen, hart en vaatstelsel.
De eerste symptomen kunnen binnen een paar seconden ontstaan, of tot aan twee uur na de blootstelling.
Symptomen die een signaal kunnen zijn voor een opkomende
extreme allergische reactie omvatten:

 Misselijkheid, overgeven, buikkrampen, diarree
 Opkomende huiduitslag (galbulten), rood worden, Jeuk van
de huid, handpalmen, onder de voeten

(piepend ademhalen), kortademigheid, ademnood
Gevoel van onbestemdheid, lage
bloeddruk, verlies van bewustzijn
QR code naar symptomen
(scan met smartphone)

MEDISCHE NOODSITUATIE
Extreme allergische reacties moeten nooit onderschat worden.
Omdat de dood binnen minuten kan optreden vereist anafylaxie direct handelen. Adrenaline (epinefrine) is het eerste
middel voor de behandeling van een levensbedreigende anafylactische reactie. Adrenaline is voor patiënten beschikbaar in
de vorm van een auto-injector (in 2017 in NL verkrijgbaar;
Emerade®, EpiPen®, en Jext®) in verschillende doseringen
afhankelijk van het gewicht. Na het toedienen van de autoinjector met adrenaline moet 112 gebeld worden voor een
ambulance, vermeld dat het gaat om een anafylactische reactie! De patiënt moet liggend vervoerd worden.
Anafylaxie moet niet echter verward worden met andere reacties die gelijksoortige symptomen kunnen hebben. Deze reacties zijn: hyperventilatie, angstaanval,
alcoholvergiftiging en een lage bloedsuiker.

DIAGNOSE
Er is geen specifieke test voor anafylaxie. Echter, onderzoek kan helpen om
vast te stellen voor welke stoffen iemand
allergisch! is en deze kunnen een leidraad zijn, voor een arts, over de potentiële ernst van de allergie.
Diagnose is primair gebaseerd op:





Uitgebreide info over
diagnose van allergie
en anafylaxie
(scan met smartphone)

Medische historie (anamnese), inclusief de blootstelling, in het recente verleden, aan mogelijke allergenen
Eventueel een voedseldagboek
Aanvullend onderzoek, huidtesten, bloedonderzoek, en
provocatietesten

PREVENTIE VAN EEN REACTIE!
De enige preventie van anafylaxie is het
voorkomen dat stoffen in het lichaam komen
en situaties waarvan bekend is dat ze extreme allergische reactie in gang kunnen
zetten.

