ADRENALINE AUTO-INJECTOR
MAG OF MOET EEN ADRENALINE AUTO-INJECTOR GEBRUIKT WORDEN?
De Nederlandse Vereniging voor Allergologie (NVvA )krijgt soms de vraag of de adrenaline autoinjector, zoals de Epipen, Jext of Emerade gebruikt mag worden door degene die getuige is van een
ernstige allergische reactie. Omdat de NVvA graag het gebruik van de AAI wil bevorderen in situaties
waarbij adrenaline volgens de richtlijnen dient toegediend te worden, geven we daarom hier
antwoord op de twee meest gestelde vragen.
Vraag:
Mag een adrenaline auto-injector gebruikt worden door iemand die niet bevoegd is?
Antwoord:
Het zetten van een injectie is een voorbehouden handeling in de zin van artikel 35 lid 5 van de wet
BIG, wat betekent dat alleen bevoegde personen de AAI mogen toedienen. Echter, er is een
uitzondering: namelijk als er sprake is van een noodsituatie. Nu is een anafylaxie altijd een
noodsituatie en dan moet degene die getuige is van iemand die in levensgevaar is, altijd helpen
volgens wetboek van strafrecht artikel 255. In die situatie mag een niet-bevoegd persoon toch de AAI
zetten, ook als die persoon een volstrekt onbekende is van het slachtoffer.
Vraag:
Moet de adrenaline auto-injector gebruikt worden door iemand die getuige is van een slachtoffer die
een anafylaxie heeft?
Antwoord:
Volgens artikel 450 van het wetboek van Strafrecht is het nalaten van hulpverlening of verschaffing
aan iemand die in levensgevaar verkeerd strafbaar, indien het slachtoffer overlijdt. Echter de
hulpverlener is niet verplicht de AAI te zetten als hij zichzelf zelf niet bekwaam acht. Iemand moet
volgens de wet handelen ‘naar beste weten en kunnen’. Of iemand bekwaam is, wordt aan degene
zelf overgelaten om te beslissen.
De AAI is zo ontworpen dat deze door de patiënt zelfs zonder instructie gebruikt kan worden. Het is
wel van belang dat de patiënt een goede instructie krijgt, dat bekenden van de bezitter van een AAI
geïnstrueerd worden en cursisten van EHBO-cursussen een instructie krijgen, zodat de patiënt
zichzelf en potentiële hulpverleners eerder situaties herkennen wanneer adrenaline toedienen is
gewenst en zich eerder bekwaam genoeg vinden om de AAI te gebruiken.
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