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Praktijkprikkel Anafylaxie bij bekende chloorhexidineallergie
Deze Praktijkprikkel is in samenwerking met Lareb tot stand gekomen.
Allergieën voor stoffen in genees- of hulpmiddelen komen regelmatig voor. Om deze reden is het
vanzelfsprekend dat men voorafgaand aan het voorschrijven of toedienen van een middel nagaat of
er sprake is van een allergie. Toch gaat dit in de praktijk niet altijd goed, met alle gevolgen van
dien.

Melding
Bijwerkingencentrum Lareb ontving een melding van een anafylactische reactie na toediening van
Instillagel® bij een patiënt met een bekende chloorhexidineallergie. Het ging om een oudere patiënt
waarbij een urinekatheter werd ingebracht met behulp van de gel. Tien minuten later ontstond een
anafylactische shock. De patiënt moest gereanimeerd worden. Twee maanden later overleed de
patiënt toch nog aan de gevolgen.

Analyse
Instillagel® is een glijmiddel met een desinfecterende en lokaal verdovende werking voor het
inbrengen van onder andere katheters. Het bevat de werkzame stoffen chloorhexidine en lidocaïne
[1]. Een systemische allergische reactie is een bekende mogelijke bijwerking van Instillagel®.
Overgevoeligheid voor chloorhexidine is een contra-indicatie voor het gebruik van dit middel [1].
Overgevoeligheidsreacties op chloorhexidine kunnen variëren van een milde huidreactie tot een
levensbedreigende anafylaxie [2]. Gezien het vele gebruik van chloorhexidine in de zorgverlening,
komt blootstelling aan chloorhexidine vaak voor [3]. Hoe vaak een chloorhexidineallergie precies
vóórkomt is niet bekend. Hoewel er steeds meer aandacht voor komt, is er waarschijnlijk sprake
van onderrapportage [2,3].
Bijwerkingencentrum Lareb ontving tweemaal eerder een melding van een anafylactische reactie
bij gebruik van Instillagel®. In één melding werd benoemd dat later een chloorhexidineallergie is
vastgesteld. In de andere melding werd niet benoemd welke stof de anafylaxie veroorzaakte [4].
Daarnaast ontving Lareb een melding op basis van een gepubliceerde casus [5].
Bovenstaande melding laat zien dat men in de praktijk niet altijd bedacht is op een
chloorhexidineallergie. De analyse van deze melding door het zorgteam wijst op diverse factoren
die tot dit incident hebben geleid. Eén van de factoren was het gebrek aan kennis over het
vóórkomen van een chloorhexidineallergie, zowel bij deze specifieke patiënt als in het algemeen.
Daarnaast was er gebrek aan kennis over de aanwezigheid van stoffen die een allergische reactie
kunnen veroorzaken, in genees- en hulpmiddelen.

Aanbevelingen
Voor alle zorgprofessionals
•
Wees ervan bewust dat geneesmiddelen, maar zeker ook hulpmiddelen, stoffen kunnen
bevatten waarvoor de patiënt overgevoelig kan zijn.
•
Vraag allergieën uit en zorg voor een goede vastlegging van (mogelijke) allergieën in het
elektronisch patiëntdossier via de daartoe bestemde registratiemodule.
•
Check bij het toepassen van genees- of hulpmiddelen waarvoor geen medicatieopdracht wordt
uitgeschreven of de patiënt daarvoor allergisch is. De reden hiervoor is dat in deze situatie
geen geautomatiseerde medicatiebewaking plaatsvindt.
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Zelf deze Praktijkprikkel ontvangen?
Medicatie-incidenten melden?
Meer weten over het IVM?

Is deze Praktijkprikkel doorgestuurd en wil je deze ook ontvangen?
Meld je dan aan op onze website.
Wil je een medicatie-incident melden, dan kan dat via onze website.
Informatie over e-learnings, nascholingen, FTO-werkmateriaal,
nieuwe geneesmiddelen en ander belangrijk nieuws over
medicatieveiligheid? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.

