24.12.2021

SOP ANAFYLAXIE NA VACCINATIE (incl. kind)

VOORBEREIDING

NOODMEDICATIE
- min. 2 ampullen adrenaline 1mg/ml
- Salbutamol puffer
- Levocetirizine 5mg comprimé
- Levocetirizine siroop (0.5mg/ml)
- Methylprednisolone 125 mg (IV) (1mg/kg)
- min.2x500ml NaCl 0.9%
- zuurstof (fles 2liter/200 bar)

MATERIAAL
- stethoscoop + bloeddrukmeter + O2-saturatiemeter
- beademingsballon met masker
- voorzetkamer voor puffer met masker: Aerochamber Plus A/static+flow-vu-mask Adul, flow-vumask pediatric.
- zuurstoffles met ontspanner, zuurstofleiding, -masker met en zak + masker voor kind
- materiaal voor IV lijn (infuusnaald, leiding met driewegkraan, tourniquet, kleefpleister, alcoholswab)
+ voor kinderen → voor toediening Methylprednisolone IV indien gewenst
- spuit 5cc, optreknaald, SC naald (i.f.v. toediening Solumedrol)
- telefoon (bel 112 voor MUG-oproep melding ‘anafylaxie’) met 112-app
- automatisch externe defibrillator

Voorzie vaccinatie en EHBO-lokaal dat bereikbaar zijn voor dringende hulpverlening
Plaats patiënt in een zittende of liggende houding (wees bedacht op bloeddrukval)
DERMATOLOGISCH
- Zwelling gelaat, keel,
mondmucosa
- Huiduitslag
- Flushing (=roodheid)

OBSERVATIE i.k.v.
ANAFYLAXIE

CARDIOVASCULAIR

- Plots tachycardie (= snelle
-

pols) én hypotensie (= lage
bloeddruk)
Retrostenale pijn
Bewustzijnsverlies
Hartstilstand
Draaiduizeligheid

RESPIRATOIR

- Plotse heesheid
- Plotse wheezing (= bemoeilijkte en/of piepende
ademhaling)
- Droge hoest
- Benauwdheid
- Kortademigheid

-

GASTRO-INTESTINAAL
Misselijkheid
Braken
Diarree
Abdominale krampen

ANAFYLAXIE
=

Dermatologische + MINSTENS 1 respiratoire of cardiovasculair symptoom
OF
MINSTENS 2 dermatologische, respiratoire of gastro-intestinale symptomen
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SOP ANAFYLAXIE NA VACCINATIE
(incl. kind)
<30 min na vaccinatie
dermatologische
EN MINSTEN 1 respiratoir of
cardiovasculair symptoom?

ja

neen

< 30 min na vaccinatie
MINSTENS 2 dermatologische, neen
respiratoire of gastrointestinale symptomen?

Patiënt heeft een
ANAFYLACTISCHE
reactie

Observeer minstens 30 min:
-bewustzijn, ademhaling,
bloeddruk, pols
-optreden van symptomen

ja

-Controleer bewustzijn, ademhaling,
bloeddruk, pols, O2saturatie

Dien adrenaline IM

-Maak luchtweg vrij (verwijder

toe thv m. vastus lateralis
0,01mg/kg, tot max 0,5mg

kunstgebit en maak kledij los)

Bel 112 (meld anafylaxie)
Overweeg Levocetirizine 5mg PO;
kind Levocetrizine siroop PO (2-6j
2.5mg, >6j. 5mg)

Zijn symptomen
na 5-10 min.
beter?

-Geef 6à10l zuurstof/min met masker
en zak

Observeer in afwachting van MUG:
-bewustzijn, ademhaling, bloeddruk, pols, O2-sat
-geef 6-10L zuurstof/min met masker en zak
-hou materiaal voor reanimatie klaar
!Rea jongere/kind: 15 hartmassages, 2 beademingen

ja

neen

-Leg burger in veiligheidshouding

Dien 2e dosis adrenaline
IM toe thv m. vastus
lateralis

-Overweeg 125 mg
Methylprednisolone IV
- Voor jongeren: 1 mg/kg
Methylprednisolone IV

0,01mg/kg, max 0,5mg

Volg bloeddruk
en pols op

Bloeddrukval of
hypotensie
(RRsyst< 90mmHg?)

Leg burger neer met
benen in hoogstand

Observeer bewustzijn

Bewustzijnsverlies?

Indien mogelijk:
meet glycemie

Volg ademhaling en
O2-sat op

Respiratoire klachten
blijven?

Geef 2 puffs Salbutamol
via aurochamber

en vervolgens
6à10l zuurstof/min met
masker en zak
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