WAT TE DOEN BIJ EEN
ALLERGISCHE REACTIE
Richtlijnen en noodnummers

Foto

Bij .......................................................................................................................................,
geboren op ............ /............ / .............,
adres: ................................................................................................................................
werd door de dienst kinderziekten op ........ / .......... / ........... een allergie voor
...................................................................................................................... vastgesteld.

ALLERGISCHE REACTIE
Symptomen
Een ernstige allergische reactie kan symptomen geven ter hoogte van vijf stelsels in ons
lichaam:

1. HUID EN SLIJMVLIEZEN:
• veralgemeende jeuk
• veralgemeende huiduitslag
• zwelling van ogen, lippen of in de mond
			

2. ADEMHALINGSSTELSEL:
• moeilijk ademen
• aanhoudend hoesten
• piepende of gierende ademhaling
				

3. MAAGDARMSTELSEL:
• aanhoudende misselijkheid, braken
• buikpijn of diarree			

4. BLOEDSOMLOOP:
• bleek en slap worden,
• duizeligheid, neiging tot flauwvallen
				

5. ZENUWSTELSEL:
• o.a.gedragsveranderingen
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Wat te doen bij een allergische reactie?
• Enkel jeuk of huiduitslag

Geef ......................................................................
+ breng de ouders op de hoogte

• Enkel kortademigheid

Geef 2 puffs Ventolin met voorzetkamer
herhaal indien nodig na 5 à 10 minuten
+ breng de ouders op de hoogte

• Bewusteloosheid

Geef adrenaline met auto-injector

• Moeilijkheden om te slikken

(..........................................................)

• Blijvende kortademigheid na Ventolin

+ bel 112

• Reacties in twee of meer stelsels (zie

+ breng de ouders op de hoogte

'symptomen')

Hoe gebruik je een adrenaline auto-injector?
• Haal uit de verpakking (zakje of huls).
• Verwijder de blauwe of gele dop bovenaan.
• Duw de onderkant met lichte kracht tegen de BUITENZIJDE VAN HET DIJBEEN
tot je een klik hoort (dit mag zelfs doorheen de kledij).
• HOUD 10 SECONDEN TER PLAATSE.
• Masseer de plek enkele seconden.
• Controleer of de hulpdiensten (112) verwittigd werden.
• Blijf bij het kind.
• Indien geen verbetering na 5 à 10 minuten mag een tweede dosis toegediend
worden indien voorradig.

10 sec.
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Noodnummers
OUDERS:

naam: ........................................................................................

		

telefoonnummer:....................................................................

		

naam: ........................................................................................

		

telefoonnummer: ...................................................................

HUISARTS:

naam:.........................................................................................

		

telefoonnummer: ...................................................................

SPECIALIST:

naam:.........................................................................................

		

telefoonnummer:....................................................................

Datum: .......... / .......... / ....................
Handtekening/Stempel kinderarts:

Deze brochure werd ontwikkeld voor het gebruik binnen het AZ Sint-Lucas Gent. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het ziekenhuis.
Deze informatiefolder werd met de grootste zorg opgemaakt, de inhoud ervan is echter algemeen en
indicatief. De folder omvat niet alle medische aspecten. Indien er vergissingen, tekortkomingen of onvolledigheden in staan dan zijn het AZ Sint-Lucas, het personeel en de artsen hiervoor niet aansprakelijk.
vzw AZ Sint-Lucas & Volkskliniek
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Campus Sint-Lucas

Campus Volkskliniek

Groenebriel 1

Tichelrei 1

T 09 224 61 11

9000 Gent

9000 Gent

E info@azstlucas.be

24.353
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