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Inleiding 
Uw arts heeft u een adrenaline auto-injector voorgeschreven. 
Dit in verband met de kans op het (her)optreden van een forse 
allergische reactie bij uw kind. De adrenaline auto-injector is 
een injectiespuit die adrenaline bevat en wordt ook wel een 
‘noodpen’ genoemd. 
 
Adrenaline is een stof die ook in uw eigen lichaam aangemaakt 
wordt in stressvolle situaties voor het lichaam. Adrenaline zorgt 
voor versnelling van uw hartslag, verhoging van de bloeddruk 
en verwijding van de luchtwegen. Daardoor is het het meest 
effectieve middel bij een ernstige allergische reactie. Deze 

allergische reactie wordt ook wel een anafylactische reactie of 
anafylaxie genoemd.  
 
In deze folder leest u hoe en wanneer u de noodpen gebruikt.  
Belangrijk is dat u beseft dat bij twijfel geldt: ‘altijd gebruiken!’. 
Doordat adrenaline een stof is die altijd in uw lichaam 
voorkomt, levert onterecht gebruik in principe geen probleem 
op. Kortdurend heeft uw kind een wat opgejaagd gevoel met 
een snellere hartslag, alsof het zich fors ingespannen heeft. 
 

Wanneer dien ik de auto-injector toe en wanneer 

enkel antihistaminica? 
Deze noodpen dient u toe als er sprake is van een ernstige 
allergische of anafylactische reactie. Bij een anafylactische 
reactie reageert het lichaam snel op een middel waarvoor een 
persoon allergisch is. Bij kinderen is dit meestal een 
voedingsmiddel. De reactie treedt vaak binnen enkele minuten 
tot een uur op na inname van het voedingsmiddel.  
 
Symptomen die op kunnen treden, zijn: 
 Huid: uitgebreide roodheid van de huid en galbulten.  
 Hoofd/halsgebied: zwelling van lippen, tong, ogen,  

 Ademhaling: acuut optredende benauwdheid, hoestklachten, 
heesheid, moeite met praten/slikken 

 Maagdarmklachten: braken, misselijkheid 
 Neurologische klachten: bewustzijnsverlies, verminderd 

helder/aanspreekbaar 
 



In deze gevallen geldt: direct de noodpen toedienen! 

 
Veel mensen zetten de noodpen eerder te laat dan te vroeg in. 
U doet er niets verkeerds mee. Ook als u deze pen heeft 
toegediend, moet uw kind nog altijd door een dokter worden 
beoordeeld. De klachten kunnen namelijk terugkomen als de 
adrenaline is uitgewerkt.  
 
Op het moment dat sprake is van kleine lichamelijke reactie, 
zoals jeuk en roodheid van de huid, adviseren we u af te 
wachten en uw kind eventueel een antihistaminicum te geven 
(drank of tablet). Op het moment dat de klachten zich 

uitbreiden en uw kind moeite heeft om adem te halen, 
kortademing wordt of dreigt flauw te vallen, dan moet u alsnog 
de adrenaline auto-injector gebruiken. 
 

Hoe moet de auto-injector worden toegediend? 
 In Nederland bestaat de noodpen in twee sterktes: 0,3 mg 

voor volwassenen en kinderen van 30 kg of zwaarder  
 0,15 mg voor kinderen tot 30 kg.  
 

Instructie 
1. Haal de beschermdop eraf (figuur 1) 

2. Zorg dat u uw duim niet op het gaatje houdt, dan blokkeert 
de pen namelijk  

3. De zwarte punt van de pen (met daarin de naald) moet 
loodrecht op het bovenbeen van de patiënt worden geduwd, 
de kleding hoeft niet uit (figuur 2) 

4. Als u doorduwt, hoort u een ‘klik’ en zal de naald in het 
bovenbeen schieten 

5. Houdt de pen 10 seconden goed in dezelfde positie vast 
6. Haal de naald uit het bovenbeen 
7. Masseer de plek nog even tien tellen na 
8. Blijf bij uw kind, bel 1-1-2 (of laat iemand bellen) en zeg dat 

het gaan om een anafylactische reactie 



 
Figuur 1     Figuur 2 
 
 
De stappen na toediening / praktische tips 

 Uw kind moet door een dokter beoordeeld worden: na 
gebruik altijd 1-1-2 bellen. De adrenaline werkt circa 20-30 
minuten. Het ambulancepersoneel beslist of eventueel een 
tweede pen moet worden toegediend. 

 U heeft een nieuw recept nodig voor het halen van een 
nieuwe noodpen. 

 Bekijk wanneer de noodpen verloopt en noteer in uw agenda 
dat u dan een nieuwe haalt. De oude kunt u bijvoorbeeld ter 
oefening gebruiken op zacht materiaal (spons, fruit). 

 Er zijn adrenaline trainers beschikbaar via uw arts of 
apotheek. Deze trainer bevat geen injectienaald en zo kunt u 

de handeling oefenen om ervaring en routine op te doen. 
Ook kunnen de trainers gebruikt worden voor instructies aan 
bijvoorbeeld opa’s, oma’s, scholen en kinderdagverblijven. 

 Bewaar de pen bij voorkeur op kamertemperatuur. Niet in 
extreme kou of warmte. 

 Zorg dat de noodpen altijd bij uw kind is, dus in diens 
rugzakje waar hij/zij ook naar toe gaat en dat de mensen bij 
wie uw kind is, weten hoe de noodpen te gebruiken. 

 Luchtvaartmaatschappijen vragen vaak om een 
artsenverklaring voor het meenemen van een noodpen 
tijdens de vlucht. Informeer tijdig bij uw maatschappij. 

 Interessante websites: www.anafylaxis.nl en 
www.schoolenallergie.nl 

 
 
 
 
 

http://www.anafylaxis.nl/
http://www.schoolenallergie.nl/


Vragen 
Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, dan neemt 
u contact op met uw behandelend arts.  
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