Van: _Dienstpostbus VWS Voorlichting [mailto:voorlichting@minvws.nl]
Verzonden: donderdag 19 september 2013 14:20
Aan: 'xxxxxxxxxxxxxxx' (NAN: naam verwijderd)
Onderwerp: gebruik EpiPen in noodsituatie

http://www.anafylaxis.nl
Geachte mevrouw xxxxxxxxx, (NAN: naam verwijderd)
Bij het uitvoeren van een beroep in de individuele gezondheidszorg is het toedienen van een
injectie (met een geneesmiddel) is een voorbehouden handeling.
Op de volgende pagina vindt u een oudere brochure met informatie over voorbehouden
handelingen. Artikel 2.1, 2.5 en 2.6 zijn van toepassing. Artikel 2.5 en 2.6 luiden:

2.5 Mogen anderen dan beroepsbeoefenaren een voorbehouden
handeling verrichten?
De bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen heeft betrekking op alle
beroepsbeoefenaren in de individuele gezondheidszorg. Zij die niet beroepsmatig
voorbehouden handelingen uitvoeren, zoals patiënten, ouders en familieleden, vallen niet
onder de Wet BIG. Een paar voorbeelden: een diabetespatiënt mag bij zichzelf insuline
spuiten; ouders mogen een sonde inbrengen bij hun verstandelijk gehandicapte kind dat niet
zelfstandig voedsel tot zich kan nemen; familieleden of derden mogen voorbehouden
handelingen bij een patiënt uitvoeren. Overigens is op hen, zoals op iedere burger, wel het
strafrecht van toepassing, dat het veroorzaken van ernstige schade aan personen strafbaar
stelt.
Het komt voor dat vrijwilligers met grote regelmaat bepaalde voorbehouden handelingen
uitvoeren. Zo geven bijvoorbeeld vrijwilligers van het Rode Kruis tijdens vakanties subcutane
injecties aan patiënten. In dergelijke gevallen is het aan te bevelen om de wettelijke regels
met betrekking tot het geven en uitvoeren van opdrachten, zoals het vaststellen van de
bekwaamheid, in acht te nemen. Ook aan de algemene zorgvuldigheidseisen behoort dan te
worden voldaan. (NAN: Denk hier aan het volgen van de NAN cursus “omgang met
Medische Noodsituaties)
In hoofdstuk 4 vindt u informatie over de algemene zorgvuldigheidseisen voor het uitvoeren
van voorbehouden handelingen.

2.6 Mag iemand in een noodsituatie een voorbehouden handeling
verrichten?
Iedereen wordt geacht in noodsituaties hulp te verlenen ‘naar beste weten en kunnen’. Er is
sprake van handelen in noodsituaties als plotselinge geneeskundige hulp dringend
noodzakelijk is en die niet tijdig van een bevoegde is te verkrijgen. Bijvoorbeeld ingrijpen als
iemand dreigt te stikken. In zo'n situatie dient iedereen naar beste weten en kunnen te
handelen, ook als niet aan de voorwaarden van de Wet BIG is voldaan. De Wet BIG is alleen
van toepassing op het handelen van beroepsbeoefenaren ‘buiten noodzaak’, dus als er geen
sprake is van een noodsituatie.
Ik ga ervan uit dat ik u zo voldoende heb geïnformeerd, maar mocht u nog vragen hebben
dan hoor ik het graag.
Met vriendelijke groeten,
Willy Storm, Publieksvoorlichter, Directie Communicatie, Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport
Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag
Een service van het Kennis, Informatie en Trainingscentrum Stichting het Nederlands Anafylaxis
Netwerk. Zorg er voor dat uw school of Kinderopvang getraind is in de kennis van en omgang met de
kans op medische noodsituaties zoals ernstige allergische reacties (anafylaxie)

