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Gebruik van de Epipen® 

Uw kind is allergisch voor bepaalde voedingsmiddelen of voor 

insectenbeten en heeft een ernstige allergische reactie gehad.  

Deze reactie kan zich opnieuw voordoen.  

Om in de toekomst een ernstige allergische reactie tegen te gaan, heeft 

uw arts uw kind een Epipen® voorgeschreven.  

 

Wat is een Epipen®? 

Een Epipen® is een automatische injectiespuit voor éénmalig gebruik. 

Deze injectiespuit bevat een medicijn (adrenaline) dat de gevolgen van 

een ernstige allergische reactie tegengaat.  

 

Wanneer gebruikt u de Epipen® NIET? 

Als uw kind door een insect gestoken is, is een plaatselijke reactie 

normaal. Dit is géén reden om de Epipen® te gebruiken. Ook als uw kind 

jeuk in de mond krijgt na het eten van verkeerde voeding, of jeuk of 

huiduitslag krijgt over het gehele lichaam, hoeft u de Epipen® niet te 

gebruiken. Wees nu wel alert. Dit kan namelijk een eerste teken van een 

ernstige allergische reactie zijn.  

 

Wanneer gebruikt u de Epipen® WEL? 

Zodra uw kind een ernstige allergische reactie heeft.  

Hierbij zijn drie klachten erg belangrijk: 

1 Moeilijke ademhaling, plots piepende ademhaling of extreme zwelling in de mond    

   (tong of keel); 

2 Plots erg opvallend bleek worden, na vermoeden contact met gekende allergisch 

    component; 

3 Verminderd bewust zijn of erger bewusteloos raken. 

Dit kan binnen enkele minuten ontstaan als gevolg van een voedsel- of 

insectengifallergie.  

 

Als u twijfelt of het wel ernstig genoeg is: gebruik de Epipen® dan toch. 

Als achteraf blijkt dat het geen allergische reactie was, kan het geen 

kwaad. Neem wel in alle gevallen direct contact op met uw arts. Bij 

weekend of nacht is dit een afdoende reden om de spoedgevallendienst 

te raadplegen. 

 



Bewaren 

Bewaar de Epipen® beneden 25 °C.  

Niet in de koelkast of vriezer bewaren.  

Let op de vervaldatum, vraag tijdig een nieuw voorschrift aan uw arts. 

 
Hoe gebruikt u de Epipen®? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Verwijder de blauwe beschermdop van de bovenkant.   

2. Pak de Epipen® vast met uw vuist.  

3. Duw de Epipen® met het oranje uiteinde met kracht op het dijbeen 

         tot u een 'klik' hoort. Dit kan desnoods door de kleding heen. Schrik 

         niet van de klik en blijf de pen 10 seconden stevig op het been  

         duwen. Het medicijn wordt nu automatisch toegediend.  

4. Verwijder de Epipen® uit het bovenbeen. 

5. Wrijf 10 seconden over de injectieplaats. 

 

Bel direct na gebruik van de Epipen® uw arts of een ambulance (112). 

De Epipen® werkt maar tijdelijk en een arts zal uw kind verder moeten 

behandelen. Geef de lege injectiepen aan de hulpverlener, zodat hij weet 

wat u heeft gebruikt. 

 

Goed gebruik van de Epipen® is van essentieel belang. Zorg dat 

familieleden, verzorgers en leerkrachten ook weten hoe zij de Epipen® 

moeten toedienen. Dit kan met behulp van deze instructievideo: 

http://www.epipen.nl 

 

 



Bijwerkingen 

Mogelijke bijwerkingen van de Epipen® zijn hartkloppingen, stijging van 

de bloeddruk, rusteloosheid, hoofdpijn en bleekheid. Zodra de Epipen® 

is uitgewerkt, zijn de bijwerkingen verdwenen. Dit is na 15 tot 30 minuten. 

 

Vragen? 

Als u na het lezen van deze brochure vragen heeft, kunt u contact 

opnemen met de consultatie pediatrie, tel.: 014/71 23 73. 
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Deze brochure is patient-proof: 

Ontwikkeld in samenwerking met de patiënt. 


