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Noodtrousse - verantwoordelijkheden farmaceutisch 
expert

Opvolging en beheer

Samenstelling – in samenspraak met medisch expert

Aanvullen van de noodtrousse volgens afgesproken samenstelling 

Aanwezigheid en beschikbaarheid (vaste plaats) 

Controle bewaaromstandigheden geneesmiddelen 

Controle van vervaldata 



Noodtrousse

• Behandelen anafylaxie in afwachting van hulpdiensten

• Samenstelling overeengekomen met farmaceutisch en medisch experten 

• Richtaantallen bepaald per vaccinatiecentrum in draaiboek:

• 1 per lijn + 1 reserve per centrum + 1 per mobiel team

• Adrenaline: 2 ampullen per vaccinatielijn + 10 ampullen reserve

• Bepaal lokaal aantal noodtrousses:

• Per vaccinatielijn / voor het centrum 

• Per mobiel team (nog te bepalen met Domus Medica)

• Reserve 

• Maak lokaal afspraken voor samenstelling / aanvoer: 

• Adrenaline, Epipen® …

• Via lokale/normale circuit bv. via apotheek in de buurt, voorschriften via arts 

in centrum

• Budget vaccinatiecentrum 

• ≠ EHBO

• Verantwoordelijkheid van medisch expert

• Voorzien via lokale apotheek→maak afspraken



Minimale samenstelling

Geneesmiddel / hulpmiddel Extra per centrum

Adrenaline ampullen 10

Gasvormige zuurstof met debiet tot 10l/min 4000 l

Bijpassend masker met reservoir 2

AED (via lokaal bestuur) 1

Geneesmiddel / hulpmiddel Aantal per vaccinatielijn

Adrenaline ampullen 2

Spuit van 1 ml 4

Spuit van 2,5 ml 1

IM-naald 21G 4

Oraal antihistaminicum 10 tabl

Solu-Medrol 125 mg/ml 1 vial

Salbutamol doseeraerosol 100 mcg 1

Voorzetkamer en maskers 1

Methylprednisolone oraal Te bepalen

Materiaal om perifere lijn te steken 1 per lijn

Valium / Temesta Expidet®



Gebruik en 
bewaring

• Maak een overzicht van de inhoud:
• Producten, hoeveelheden, vervaldatum 

• Steek overzicht in de noodtrousse, ook voor controle

• Bij gebruik: 
• Farmaceutisch expert wordt ingelicht

• Farmaceutisch expert vult opnieuw aan, via afgesproken 
circuit 

• Locatie noodtrousse: 
• Bespreek dit lokaal

• Kenbaar maken aan al het medisch personeel

• Geneesmiddelen koelkast samen bewaren met 
nodige spuiten en naalden
• In een koelkast buiten de bereidingsruimte (in EHBO?)


