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Definitie Anafylaxie

• Een potentieel levensbedreigende, gegeneraliseerde of 
systemische, meestal IgE-gemedieerde reactie op een 
exogene stimulus.

• Klachten van huid of slijmvliezen (urticaria, pruritus, flushing, 
zwelling van lippen, tong of uvula)

• Daarnaast 1 of meer van de volgende klachten:
– verlaagde bloeddruk: ≥ 11 jaar: systolisch ≤ 90 mmHg of > 30% verlaging van de 

uitgangswaarde voor die patiënt 

– Kinderen < 10 jaar: kenmerken van hypotensie e.g. hypotonie of syncope

– Tekenen van een bedreigde ademhaling (dyspneu, piepen, stridor, hypoxie)

– Gastro-intestinale klachten (krampende buikpijn of braken).



Incidentie / prevalentie

• Huisartsenpraktijk: schatting 0,1 per 1000 per 
jaar. 

• Algemene populatie: 0,3 tot 1% per jaar

• Meest voorkomende oorzaken:
– Voedsel:  noten, pinda’s, schaal- of schelpdieren

– Insectenbeten (wespensteek) 

– Geneesmiddelen (antibiotica, NSAID’s)

– Onbekend 



NHG richtlijn Anafylaxie

Medicijn Dosering Werkingssnelheid

1. Zuurstof 10 – 15 ltr/min indien 
beschikbaar

n.v.t.

2. Epinefrine
1 mg/ml

0,2 tot 0,5 mg i.m.
Kind 0,01 mg/kg max 0,5 mg

Na 3 – 5 min
z.n. elke 5-15 min herh.

3. Clemastine
1 mg/ml

2 mg i.m. of i.v. (langzaam)
Kind 25-50 mcgr/kg

i.m. na 45 min
Duur ± 12 uur

4. Dexamethason
5 mg/ml

5 – 10 mg i.m. of i.v.
Kind 0,15 mg/kg max 4 mg

Na enkele uren

5. Salbutamol
Bij bronchospasmen

4-10 inh. of 0,5 mg i.m.  
Kind 4-8  inh. of  2,5 - 5 mg 
vernevelen, <4 jr 2,5 mg

Enkele minuten
Duur ± 4 uur

Bron: NHG FTR geneesmiddelen en zuurstof in spoedeisende situaties, H&W mei 2012 



Protocol SEH



•Glucocorticosteroiden
•H1-antihistamine
•Epinefrine
•H2-antihistamine

•Wetenschappelijke onderbouwing?



Cochrane 

•Adrenaline (epinephrine) for the treatment of anaphylaxis, 
with and without shock (Review)
The Cochrane Library 2012, Issue 4
Sheikh A, et al
•H1-antihistamines for the treatment of anaphylaxis with and 
without shock (Review)
The Cochrane Library 2012, Issue 4
Sheikh A, et al
•Glucocorticoids for the treatment of anaphylaxis (Review) 
The Cochrane Library 2012, Issue 5
Choo KJL, et al



Conclusies  

Epinefrine H1-antihistaminic glucocorticosteroid



Overdracht huisarts SEH 

• Blijf bij je patient

• Geef infuus

• ABC

• Epinefrine, herhaal zonodig

• Overige medicatie eventueel

• Enkel in uiterste nood; cricothyrotomie





Afsluiting


