Verstrekking epi-pen via NVB
De Nederlandse BijenhoudersVereniging (NBV) heeft geconstateerd dat er geen eenduidig landelijk
beleid is t.a.v. de verstrekking van epi-pennen voor bij de bijencursussen. Een aantal afdelingen krijgt
lokaal een epipen verstrekt via een lokale goedwillende huisarts waarbij er ook afdelingen zijn
waarbij de lokale huisarts niet tot verstrekking van een epipen overgaat. Ook zijn er gevallen bekend
waarbij een epipen onderhands wordt geregeld.
De NBV stelt dat houden van bijen en het aanbieden van bijencursussen veilig is. Feit is echter wel
dat cursisten een bovengemiddeld risico lopen om tijdens de cursus meermaals gestoken te worden,
dit maakt dat cursisten een bovengemiddeld risico hebben dat hun bijenallergie tot uiting komt of
dat men een bijenallergie ontwikkeld. Een bijenallergie kan in het ergste geval fataal aflopen.
De NBV heeft in haar bestuursvergadering besloten de verstrekking van epipennen te uniformeren
zodat ook afdelingen die geen epipen verstrekt krijgen via hun huisarts een epipen kunnen bekomen
via de NBV. Door deze verstrekking hoeven afdelingen geen epipennen meer onderhands te regelen
en kan iedere afdeling aan een epipen bekomen, danwel via de huisarts danwel via de NBV. De
epipennen verstrekt via de NBV worden centraal op recept gezet en uitgeleverd via een door de NBV
aangewezen apotheker.
Het toedienen injecteren van medicatie is een voorbehouden handeling volgens de wet BIG en
hiermee voorbehouden aan medici. Onder normale omstandigheden mag een niet-medicus dus geen
medicatie injecteren. Indien sprake is van een noodsituatie geldt de wet BIG niet. De epipen verstrekt
door huisarts danwel via de NBV mag door een niet-medicus alleen worden toegediend in
noodsituatie. Bij een noodsituatie dient altijd 112 gebeld te worden, meldt u aan de centralist dat u
een epipen voorhanden heeft, afhankelijk van de omstandigheden besluit u samen met de centralist
de epipen wel of niet toe te dienen.
Meer informatie over medische handelen in noodsituaties vindt u op:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/eerstelijnszorg/vraag-en-antwoord/wat-moet-ik-doenals-iemand-dringend-medische-hulp-nodig-heeft

Dr. Guido Reijnen
Arts en bestuurslid NBV
Drs. Maud Koch
Apotheker

