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PROFESSIONELE VOORLICHTING EN 

INSTRUCTIE voor School, Kinderopvang of 
bij u op het werk. 
(voor nog geen 25 euro per persoon (bij volledige 
groepsgrootte)) 
 

Het Nederlands Anafylaxis Netwerk geeft professionele 
voorlichting over allergie en anafylaxis; instructie en training in 
de vaardigheden voor de beheersing en organisatie van een zo 
veilig mogelijke omgeving van mensen met kans op een 
anafylactische reactie op school, kinderopvang of werk. De 
groepsgrootte is in principe max. 20 personen per sessie. 
Met deze training, zeker met certificaat, kunt u aantonen dat de 
organisatie haar Arbo-wettelijke inspanningsverplichting serieus 
neemt. 
 
Het onderstaande programma is de basis van het maatwerk 

dat uw organisatie nodig heeft in de beheersing van de 

omgang met deze aandoening. Op basis van het gesprek met 

u wordt vastgesteld op welke elementen binnen de training u 

verdieping nodig heeft en welke zorgen er weg genomen 

moeten worden. De theoretische en wettelijke ondergrond 

dient als fundament voor de praktische invulling voor het 

overdragen van informatie en het treffen van de nodige 

maatregen. 

Het programma bestaat uit: 

• Introductie 

o Programma en het NAN 

• Aandoening gerelateerd gedeelte 

o Wat is allergie/ anafylaxis? 

▪ Reactiemechanisme 

▪ Oorzaken 

▪ Symptomen 

▪ Therapieën  

o SPE (sociaal - psychisch - economisch) 

▪ Impact van allergie/ anafylaxis 

▪ Individueel 

▪ Maatschappelijk 

o Beheersing 

▪ Wettelijk kader  

▪ Voor de Organisatie  

▪ Protocol 

▪ Verantwoordelijkheden 

▪ Maatregelen in de organisatie/ op de groep 

  

• Pragmatische aanpak 

o Plan van aanpak en Maatregelen  

▪ Praktische invullingen in de dagelijkse omgang 

o Training en Instructie 

▪ Antihistamine en andere medicatie 

▪ Adrenaline auto-injector 
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▪ Wat is het; wat doet het; hoe werk het; kan het kwaad 

▪ Wat daarna te doen 

De kosten:  

Het programma duurt 2,5 uur (met gelegenheid tot vragen stellen evt. uitlopend tot 3 uur) 

U kunt deze offerte bevestigen via support@schoolenallergie.nl, dit is nodig om te komen tot 

afspraken over de invulling van het programma. Hierbij is het mogelijk delen van het 

programma te benadrukken, echter voor de goede en volledige overdracht is het niet zinvol 

om bijvoorbeeld alleen de vaardigheden te trainen. Hiervoor kunt u op de website van het 

Nederlands Anafylaxis Netwerk de trainingspresentatie doornemen. Volgens de regelgeving 

dient de cursus periodiek herhaald te worden. Het NAN adviseert om dit na 1 of 2 jaar te 

doen.  Het Nederlands Anafylaxis Netwerk kan maatwerk leveren afgestemd op de situatie 

zoals deze op uw school of kinderopvang is, maar wel gebaseerd op het programma zoals dit 

hierboven is beschreven.  

De kosten voor het programma zijn 1.499,00 Euro (excl. 21% BTW) (prijspeil: 2015). Het 

NAN neem hiervan 1.000 Euro voor eigen rekening, want door ondersteuning van bedrijven 

kunnen we het aan u in rekening te brengen bedrag beperken tot 499,00 Euro excl. 21% BTW 

(incl. btw 603,79), excl. Reiskosten (€ 0,48/km o.b.v. enkele reis routeplanner) 

De bij de voorlichting/ training gebruikte trainingsmaterialen, Adrenaline “pen” Trainer dan 

wel, en de Educatie map waarin: het Actieplan, Het Protocol en de informatie over Allergie & 

Anafylaxis plus een hand-out van de presentatie worden bij de opdrachtgever achtergelaten, 

opdat aantoonbaar is dat bepaalde mensen (via de presentielijst) deze training hebben gehad 

en deze op een later tijdstip, intern gebruikt kunnen worden. 

Alleen in combinatie met de voorlichting/ training is het mogelijk dat de educatiemap ook 

voor de medewerkers die hebben deelgenomen aan de voorlichting-/trainingsessie besteld 

wordt.  

Deze wordt dan na de bijeenkomst uitgedeeld aan de deelnemer. De kosten per educatiemap 

zijn 24,95 euro excl. 21% BTW (€ 30,19 incl. btw)  

Graag bij de bevestiging van de offerte eventueel opgeven hoeveel extra (U 

ontvangt er al één (1)) educatiemappen geleverd moeten worden, bijvoorbeeld voor 

andere locaties van uw school of kinderopvang.  

Verder dient er voor de presentatie een voldoende grote ruimte te zijn voor de presentatie. 

Deze zal met behulp van een beamer (digitale projector), projectiescherm en een draagbare 

computer gegeven worden.  

Tevens kan het Nederlands Anafylaxis Netwerk uw organisatie ondersteunen in de 

opzet en in werking stelling van uw (onderwijs)-kwaliteitssysteem.  

In overleg met uw organisatie wordt een kwaliteitssysteem opgezet waarbij 

zichtbaar wordt hoe het kwaliteitsbeleid vormgegeven is en uitgevoerd wordt.  

Ook kan het NAN uw organisatie voorlichten en begeleiden bij uw Arbozaken zoals de Risico-

Inventarisatie en Evaluatie en andere aspecten op het gebied van Veiligheid, Gezondheid en 

Welzijn.  

Deze "op maat ondersteuning " moet uiteraard in overleg met uw organisatie ontwikkeld 

worden. Het Nederlands Anafylaxis Netwerk kan u hiervoor een offerte uitbrengen.  

Neem contact op met steun@ernstigeallergie.nl  

Voor de informatie op scholen en kinderopvang heeft Het Nederlands Anafylaxis Netwerk een 

apart deel in de website www.anafylaxis.nl geopend: SCHOOL en ALLERGIE. 

http://www.anafylaxis.nl/

