
Van pijn tot shock.

•Roodharige vrouwen zijn de uitzondering op 
de regel:

•zij hebben een soort gendefect waardoor hun 
lichaamseigen pijnstillers sterker werken



Wie is de dader?

•Nauwelijks onderzoek naar bijensteken.

•Vrijwel alle onderzoeken spreken steken van 
wespen, bijen en hommels





PIJN
“Er is hier iets mis, doe iets!”

• Pijn: signaal van het lichaam, er is iets mis

• van vitaal belang voor het behoud van gezond weefsel.

• Afwezigheid van pijn leidt tot schade van 
lichaamsdelen.

• Ook onderdrukking van pijn kan dat effect hebben.

• Ook mensen die onder hoge druk moeten presteren 
lopen een risico.

• Aangeboren afwijking voor waarbij het pijngevoel 
afwezig is. Niet ouder dan 4 jaar.



pijn

• De pijnprikkel krijgt voorrang boven alle andere 
boodschappen in je lichaam.

•“Pijn is minder pijnlijk als je er controle en kennis 
over hebt.” Prof. Dr. Neurologie

• Na eerste pijnscheuten hulp vanuit het ruggenmerg 
met pijnstillende neurotransmitters.

•Pijn ebt weg en geeft de kans treffende maatregelen 
te nemen.



Pijn bij een bijensteek

• Bij steek eerst stekende pijn: actie snelle A-delta 
vezels.

• Daarna brandend gevoel: activiteit van de C-vezels.

• Stekende pijn waarschuwt  voor weefselbeschadiging.

• Brandende pijn geeft langer ongemak, stilhouden.

• De kale zenuwuiteinden niet gelijk verdeeld in ons 
lichaam.

• Vanaf de pijnlijke plaats komt hoeveelheid 
neurotransmitters vrij.



delta A en delta C



PIJN: PERCEPTIE EN ACTIE

Terugtrekreflex

Perceptie van pijn



Waarom is een steek vandaag pijnlijker 
dan gisteren

• Sensoren sturen berichten naar de hersenen. 

• Niet rechtstreeks. Het bericht passeert vele 
schakelstations.

• Zij bepalen of het bericht het brein bereikt

• Bijzondere functie schakelstations : ze zijn in 
staat berichten tegen te houden, te 
verzwakken en te versterken. 



Waarom is een steek vandaag pijnlijker 
dan gisteren

• De meeste berichten bereiken uw bewustzijn 
niet.

• Schakelstations fungeren als poortwachters: 
ze bepalen hoeveel signalen er verder gaan. 

• Poort verder open is meer berichten naar het 
brein.

• Angst, stress, en vermoeidheid zetten de 
poorten verder open.









Pijn zit tussen de oren

• De hele buitenwereld zoals we die waarnemen 
bestaat voornamelijk tussen onze oren.

• Kleur, geluid, smaak, reuk en tast (alle perceptie) 
worden door de hersenen gecreëerd tot een 
“beeld”

• Elke zintuigelijke waarneming is feitelijk een 
elektrisch signaal wat zich door een zenuwcel 
heen beweegt.

• Pas als signalen de hersenen bereiken vormen 
deze een beeld van de buitenwereld.

• Raar dat we bij pijn geen beeld hebben.



Hoeveel pijn doet een bijensteek?





Reactie op bijensteek

• Reactie op bijensteek afhankelijk van
– de hoeveelheid gif
– de steeklocatie
– individuele immunologische reactie van het slachtoffer

• Ongecompliceerde lokale reacties komen het meest 
voor.

• Roodheid en pijnlijke zwelling van 1 tot 5 centimeter 
zwelling neemt binnen 24 uur af. 

• Uitgebreide lokale reacties bij 10% dan rode en 
pijnlijke zwelling van ongeveer 10 centimeter.

• Piek rond 48 uur en neemt geleidelijk af over een 
periode van 5 tot 10 dagen.



toxische reactie
(zeldzaam)

• Bij vele steken kan toxische reactie optreden.

• Vooral steken in hoofdhalsgebied of bloedvat 
verhoogd risico een toxische reactie.

• Vroege symptomen van een toxische reactie bestaan 
uit misselijkheid, braken en diarree, maar ook 
duizeligheid en koorts komen voor. 

• In later stadium kan serumziekte, ontwikkelen. 

• Een allergische reactie op lichaamsvreemde eiwitten 
die zich kenmerkt door hemolyse (afbraak van 
bloedcellen)



toxische reactie

• Bij multipele steken wordt in Nederland 
geadviseerd volwassenen die meer dan 20 
keer werden gestoken en kinderen (tot 14 
jaar) die meer dan 5 keer werden gestoken, 
direct op te nemen in een medisch centrum. 
Hierdoor wordt gehoopt een toxische reactie 
in een primair stadium direct adequaat te 
kunnen behandelen. (Potier, et al 2009).Bron gepikt,niet

zelf gelezen (25 usd)



Perceptie is een actief proces



Eerst koffie.
Daarna

Als het mis gaat.



Als het echt mis gaat.

• Anafylaxie: allergische reactie die in enkele 
minuten kan ontstaan. 

• verschillende organen bij deze, 
levensbedreigende, reactie betrokken.

• Allergische reactie treedt meestal op in het 
eerste uur.

• Hoe sneller de reactie optreedt, des te 
ernstiger is het beloop. 



• Verschijnselen van anafylaxie ontstaan omdat massaal 
histamine uit de ontstekingscellen treedt. 

• Histamine een krachtige mediator aanleiding geven tot: 
• bloedvatverwijding, 
• spasme kransslagvaten, 
• verhoogde slijmproductie, 
• jeuk, 
• tachycardie en verhoogde cardiale contractiliteit. 

• prostaglandinen, leukotriënen en andere mediatoren die 
een bijdrage kunnen leveren aan het optreden van 
vasodilatatie, coronariaspasme en bronchospasme.



Activatie van Histamine receptoren

• De meeste klinische symptomen van anafylaxie door 
activering van histamine receptoren.

• H1 en H2-receptor activiteit:
– Acuut bronchospasme (lijkt op astma) 
– verhoogde slijmproductie. 

• H1-H4 stimulatie: 
– spasme kransslagvaten en verminderde pompkracht van het hart 
– Algehele bloedvat verwijding → blozen, lage bloeddruk, 

tachycardie en hoofdpijn.

• H1 en H3 leiden tot cutane jeuk en een verstopte neus. 



Stadia van shock

• Gecompenseerde shock
– De compensatiemechanismen van het lichaam zijn in staat 

nog enige weefselperfusie instand te 

– Gedecompenseerde shock
– Het compensatiemechanismen van het lichaam is 

ontoereikend de weefselperfusie in stand te houden 
(bloeddruk daalt).

• Irreversibele shock
– De weefsels en cellen zijn dermate beschadigd dat de 

patient sterft ook al wordt de perfusie hersteld



Gecompenseerde shock

• Baroreceptoren nemen een daling van de bloeddruk in de 
arterien waar

• Sympatische response, klamme en bleke huid toename van 
de hartfrequentie (bij allergie rood)

• Cellen ontvangen minder zuurstof
• bloed vooral naar de vitale organen. (maar…..)



Gecompenseerde shock
vervolg

• Toename ademfrequentie

• Hartfrequentie blijft 
stijgeng

• Gedragsverandering, 
onrust.



Gedecompenseerde  Shock

• Door een verminderde flow en een verlaagde 
zuurstof afgifte meer impact op het lichaam.

• Weefsels in de vitale organen krijgen te weinig 
zuurstof

•   Meer shift naar anaeroob metabolisme.
•   Orgaan functies nemen af.
• Lactaat stijgt, glucose daalt.
• Cardiac output daalt.
• Bloeddruk wordt lager
• Celfunctie neemt dramatisch af



Irreversible Shock

• De medulla stopt met werken

• Sympatisch zenuwstelsel 
stimulatie stopt 

• Hartfunctie daalt

• Daling in hartfrequentie en 
contractiliteit

• Bloedvaten dilateren

• Er is geen energie meer voor 
vasoconstrictie

• CapillareWashout fase

• Celfunctie stopt en de cel sterft
• Kalium en zuren komen vrij in 

de circulatie. 
• Door afname van de Ph gaan 

de cappilaire sphincters open 
staan

• Sludge, stollingsproductie en 
zuur circuleren door het hele 
lichaam  

• alle orgaansystemen sterven 
onder deze golf van destructie 
ook als de circulatie hersteld 
wordt



Anafylactische Shock

• Behandeling:
– Luchtweg ( laagdrempelig intuberen ivm zwelling)

– Vernevelen met ventolin atrovent

– Zuurstof,eventueel beademen

– Adrenaline (Epinephrine) (IV, IM)

– Vullen  (kristalloiden)

– Antihistamines

• tavegil

• Zantac

– Corticosteroiden

– Salbutamol iv

– Aminophylline

– Inotropie (dopamine, dobutamine or epinephrine) 



Bron: NBV; protocol bijensteek



Protocol allergische/ anafylactische 
reactie. E.E.M. Weelink, J.N.G. Oude 
Elbrink. Universitair Medische 
Centrum Groningen. Medisch 
handboek afdeling anesthesiologie. 
Januari 2010.



HNG standaard.

•graad I: huidklachten zoals gegeneraliseerde jeuk, urticaria en/of 
erytheem;

•graad II: als graad I, maar dan met gegeneraliseerd oedeem, 
misselijkheid, braken, licht gevoel in het hoofd, niet-uitstralend 
drukkend gevoel op de borst, buikpijn, diarree;

•graad III: als graad I of II, maar met stridor, dysfagie, heesheid, 
onduidelijke spraak, dyspneu;

•graad IV: cyanose, hypotensie, collaps, incontinentie, 
bewusteloosheid, ernstige hartritmestoornissen, al dan niet met 
verschijnselen van graad I, II of III.

De behandeling van anafylaxie, en 
adrenaline auto-injector. H. de 
Groot. Ned Tijdschr Allergie 
2002;4:163-169



Advies!

• Bij snel optredende allergische reactie:

• Patiënt half zittend.

• Epi-pen beschikbaar? Geven!

• Overleg CPA voor u zelf gaat vervoeren.

• Bij snelle achteruitgang: 

• patiënt plat en benen hoog.

• Bel 112. ( heli ? )

• Start zo nodig reanimatie.



samenvatting

• Pijn: vervelend hѐ.



•Bij veel steken contact huisarts.

•Bekende allergie direct epi-pen gebruiken.

•Bij graad II overleg CPA voor je zelf gaat 
vervoeren.
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