VOORLICHTING EN TRAINING
op school of kinderopvang
Het Nederlands Anafylaxis Netwerk geeft professionele
voorlichting over allergie en anafylaxie; instructie en training in de vaardigheden voor de beheersing en organisatie van een zo veilig mogelijke omgeving van mensen
met kans op een anafylactische reactie op school, kinderopvang of werk.

Het programma bestaat uit:
Introductie
- Programma
Medisch gedeelte
- Wat is allergie / anafylaxie?
o Reactiemechanisme
o Oorzaken
o Symptomen
o Therapie
SPE (sociaal - psychisch - economisch)
Impact van allergie / anafylaxie
- Individueel
- Maatschappelijk
Beheersing
- Wettelijk kader
- Organisatie
- Protocol
- Verantwoordelijkheden
- Maatregelen
Training en Instructie
- Anti-histamine en andere medicatie
- Adrenaline auto-injector
o wat is het
o wat doet het
o hoe werk het
o kan het kwaad
o wat daarna te doen
Het programma duurt 2 1/2 uur (met gelegenheid tot
vragen stellen uitlopend tot 3 uur)
De bij de voorlichting / training gebruikte trainingsmaterialen, Emerade® Trainer, of EpiPen® Trainer of Jext®
simulator, het Actieplan, Het Protocol en de educatie
map over Allergie & Anafylaxis plus een hand-out van de
presentatie worden bij de opdrachtgever achtergelaten,
opdat deze op een later tijdstip, intern gebruikt kunnen
worden, bijvoorbeeld voor het informeren van invalkrachten. Voor de kosten hoeft u het niet te laten, deze
worden gedeeltelijk gedekt door sponsoring.

Wees voorbereid! Vraag een offerte aan
en maak een afspraak voor een cursus
over de medische, organisatorische en
juridische aspecten voor de wettelijk
verplichte beheersing van risico’s zoals
allergische reacties.
CONTACT —>

Deze folder is gemaakt door het Nederlands
Anafylaxis Netwerk. Het Kennis en Informatiecentrum vóór iedereen die te maken heeft met de kans
heeft 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:

SCHOOL
en ALLERGIE

www.ernstigeallergie.nl
Het NAN wordt medisch geadviseerd door
leden van de Nederlandse Vereniging voor
Allergologie.

U kunt het Nederlands Anafylaxis Netwerk ondersteunen door u te abonneren op EShock, het Tijdschrift voor de omgang met de kans
op een ernstige allergische reactie.
Kijk op de website voor meer informatie en via de website
of via de QR tag kunt u een abonnement nemen.

WWW.SCHOOLENALLERGIE.NL
NEDERLANDS ANAFYLAXIS NETWERK
Uw partner bij levensbedreigende allergieën
postadres: Oranjelaan 91 3311 DJ Dordrecht
Tel. 078 639 03 56
E-mail: steun@ernstigeallergie.nl
Website: www.ernstigeallergie.nl
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ERNSTIGE ALLERGIEËN EN
DE (WETTELIJK VERPLICHTE) BEHEERSING
VAN RISICO’S, ZOALS ALLERGISCHE REACTIES ,
OP SCHOOL OF KINDEROPVANG
Hoe zijn medische noodsituaties te beheersen;

Een service Wie is verantwoordelijk

Welke preventieve en reactieve maatregelen
moeten er genomen worden voor het voorkomen van een medische noodsituatie

VOORWOORD

WAT IS ALLERGIE!

MEDISCHE NOODSITUATIE

Beheersing van ernstige allergische reacties bij mensen met
allergie zijn een uitdaging voor zowel ouders als voor personeel en besturen van scholen. Veel scholen en kinderopvang
worden geconfronteerd met een stijgend aantal kinderen met
pinda-allergie, koemelkallergie, kippeneiallergie, of andere
allergieën.

Een allergie is een overdreven reactie van het afweersysteem
(immuunsysteem) op stoffen, die, bij de meerderheid van de
mensen, geen klachten (symptomen) veroorzaken. Klachten
van een allergische aandoening kunnen veroorzaakt worden
door blootstelling aan de huid van chemicaliën, aan de luchtwegen door stofdeeltjes, pollen of andere stoffen, of via het eten
door bepaald voedsel.

Hoewel zeldzaam moeten extreme allergische reacties nooit onderschat worden!
Een allergische reactie kan in korte tijd in een levensbedreigende reactie (anafylaxie) overgaan als er niet direct aandacht aan
gegeven wordt.

Het goede nieuws is dat zelfs de meest extreme vorm van
een allergische reactie - anafylaxie - beheersbaar is, ook in
scholen of bij de kinderopvang.
Een ban op pinda, noten of andere allergenen is volgens het
NAN dan ook niet nodig! Maar leeftijdsgebonden maatregelen
ter vermijding van contact wel. Educatie en weten wat je wel
en niet moet en kan doen is heel belangrijk!!

Wat het personeel (leerkrachten, ondersteunend personeel of
vrijwilligers) op een school of in een kinderopvangcentrum
(coördinatoren, leidsters) en ouders, nodig heeft is accurate,
betrouwbare informatie over de omgang met en de beheersbaarheid van dit soort reacties.
De website www.schoolenallergie.nl levert deze informatie.
Wanneer u een allergisch kind, evt. met kans op anafylaxie,
heeft dat voor het eerst naar school gaat - of wanneer u leerkracht bent op een school waar allergische kinderen zijn - of
als leerling / student met allergie en kans op anafylaxie - dan
zult u baat hebben bij deze website.
Schoolenallergie.nl is een adviserende website, ontworpen en
onderhouden door het Nederlands Anafylaxis Netwerk, een
onafhankelijke instituut begeleidt door toonaangevende allergie specialisten, zoals allergologen in Nederland.

WAT IS ANAFYLAXIS!
Anafylaxie, of een anafylactische reactie, is een ernstige en potentieel levensbedreigende allergische reactie. Deze reactie kan
optreden na bijvoorbeeld een insectensteek of als reactie op
een medicijn – bijvoorbeeld penicilline of anti-tetanus serum of
pijnstiller (NSAIDs). Ook na inname van voedsel kan deze reactie optreden.
Hoewel anafylaxie niet zo heel vaak voor komt, is het een
serieuze aandoening waarbij direct handelend opgetreden moet worden.

ALS HET ZO ZELDZAAM IS, WAAROM MOETEN
SCHOLEN EN KINDEROPVANG HIER DAN AANDACHT
AAN GEVEN?
Twee redenen liggen hier ten grondslag aan:



De informatie op de pagina's in de website is voor de bewustwording van anafylaxie op school of kinderopvang en een
aanzet tot de beheersing van deze risico’s.
Deze informatie wordt in goed vertrouwen gegeven. Echter,
iedereen is verschillend en individuele gevallen hebben individuele aandacht nodig.
Laat u daarom ook begeleiden door uw huisarts, allergoloog
of andere medisch specialist met kennis en ervaring in anafylaxie. Daarnaast kan het NAN u en uw school of kinderopvang
uiteraard ook begeleiden.



Juridisch moeten scholen en kinderopvang net als bijv.
de petrochemische industrie een Risico Inventarisatie &
Evaluatie (RIE) uitvoeren. Dit betekent dat ook de risico’s van werknemers, en derden die toegelaten worden
binnen de school of kinderopvang, dat zijn dus ook de
leerlingen geïnventariseerd moeten worden. Het risico op
een ernstige allergische reactie, dat een werknemer
(leerling) of het kind, dat bij de peuterspeelzaal is aangenomen, door een allergie loopt is ook een van de risico’s die opgenomen moeten worden in de RIE.
Zoals eerder beschreven is er kans op anafylaxis door
meerdere oorzaken. Voedsel is een van die meest voorkomende oorzaken voor opname op de spoedeisende
hulp en doordat voedsel zo verweven is met de sociale
activiteiten in het leven is de kans op anafylaxie door
voedsel naast de medische problematiek ook een sociaal
probleem.
Kinderen met kans op anafylaxie moeten ook leren hoe
ze met de aandoening moeten omgaan
(zelfredzaamheid).
Dit kunnen ze alleen als de omgeving waarin zij zich bevinden op de hoogte is van wat het is – wat er kan gebeuren – hoe je het kunt voorkómen — hoe je het kunt
herkennen als het fout gaat – en hoe je het moet behandelen.

Kinderen krijgen meer zelfvertrouwen als ze zich gesteund voelen door de leerkracht of de kinderleidster die
op dat moment de zorg voor dat kind heeft.

In een noodsituatie is het verplicht naar beste weten en
kunnen te handelen. Het geven van voorgeschreven medicatie in een bekende noodsituatie is hiermee ook een
verplichting.

DIRECTE ACTIE BIJ ANAFYLAXIS IS NOODZAAK!
De behandelend arts zal een kind met kans op anafylaxis medicatie als redmiddel in noodsituaties voorschrijven. De autoinjector, speciaal voor niet medisch opgeleiden ontworpen, is
éénmalig bruikbaar. De adrenaline (epinefrine) injector spuit
automatisch een afgepaste hoeveelheid in de dijbeenspier.
Na het toedienen van de Epinefrine auto-injector moet u het
noodnummer 112 bellen en vragen om een ambulance wegens
een anafylactische reactie. De patiënt moet na toediening van
adrenaline te allen tijde naar het ziekenhuis voor de verdere
behandeling van de anafylactische reactie

VERANTWOORDELIJKHEDEN
De verantwoordelijkheden van de school of kinderopvang voor
de zorg en veiligheid van de kinderen die op school of bij de
kinderopvang aangenomen zijn, zijn vastgelegd in een aantal
wettelijke constructies. Wetten waarin dit vastgelegd is en
waarop een veiligheidsbeleid, -plan en maatregelen moet zijn
gebaseerd zijn o.a.:







Wet op het primair onderwijs
Wet op het voortgezet / wetenschappelijk Onderwijs
Wet Kinderopvang
Wet Collectieve Preventie Gezondheidszorg
de Arbeidsomstandigheden Wet

Weet u of op uw school of bij uw kinderopvang er kinderen zijn
met allergieën die een ernstige reactie kunnen krijgen? Heeft u
dit gedocumenteerd, is uw personeel geïnstrueerd en getraind?
Het NAN kan u begeleiden en met de cursus de aanzet geven
tot de beheersing van deze risico’s

Neem contact op:

MEER WETEN?

het Nederlands Anafylaxis Netwerk

Uw partner bij levensbedreigende allergieën
Hulplijn: 078 639 0356
e-mail: steun@ernstigeallergie.nl
Website: www.ernstigeallergie.nl

