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Koortsstuip 

Wat is een koortsstuip? 

Ervaring? 



5% van alle kinderen



kenmerken

Leeftijd 6 – 60 maanden

Duur: meestal minder dan 5 minuten 

In sommige families komt het meer voor 

Meestal maar 1 keer per ziekteperiode 

koortsstuip ;  geen hersenziekte

Geen hersenbeschadiging 



De aanval

 Wegdraaien met ogen

 Rood/ blauw verkleuren

 Bewusteloos

 Schokken

 Invloed op ademen

Enkele minuten 

Relatie met koorts 

Na de koortsstuip; periode waarin kind bij moet komen



Herhaling 

1 koortsstuip->  30 % kans op tweede koortsstuip

2de koortsstuip-> 50 % kans  op derde koortsstuip 



Kans op epilepsie 

-typische koortsstuip -> 2% 

-atypische koortsstuip -> 10%



Wat te doen?

-houding

-paracetamol 

-rectiole/ stesolid

-HA bellen of 112



Wat doen we in het ziekenhuis?

Eigenlijk niet zoveel ………

-observeren, daarna vaak naar huis

-koorts? 

-hersenonderzoek niet zinvol 

-uitleg geven/ geruststellen

-paracetamol 



Brandwonden; een ongeluk zit in een 

klein hoekje 



Hoe vaak komt het voor?

 3500 pt met brandwonden per jaar die daarvoor bij dokter komen

 Helft van de patienten < 15 jaar

 Jongen kinderen; hete vloeistoffen

 Oude kinderen; vlammen/ vuur 

 Jongens > meisjes 

 90% mag naar huis 

 1% overlijdt



Soorten brandwonden 

 Zonverbranding
Geen wond maar een ontstekingsreactie van de huid

 Hete vloeistofverbranding
Een blaar of een zeer pijnlijke wond door bijvoorbeeld een ongeluk met een kop 
thee

 Contactverbranding
Een blaar of een zeer pijnlijke wond door het aanraken van een heet voorwerp

 Vuur / vlamverbranding

 Verbranding door elektriciteit

 Chemische verbranding



diepte hangt af van: 

-temperatuur 

-tijd van blootstelling

-oorzaak 

-leeftijd 

-lokalisatie 

Vb: huidschade tov tijd van blootstelling

44 graden 6 uur 

54 graden 30 sec

70 graden 1 sec 



Diepte brandwonden

 1ste

 2de

 3de



Eerste hulp bij brandwonden  

 Koel de wond

 Voorkom onderkoeling

 Kleding en luier verwijderen als deze niet vast zit

 Zoek hulp als huid kapot is of bij chemische brandwonden 

 Smeer er niets op 

 Bedek de wond met steriel verband

 Vervoer het slachtoffer zittend



Op de spoedeisende hulp 

 Koelen/ douchen

 Inspectie, oppervlakte bepalen 

 Bij groot oppervlakte ;  infuus     

 Flammazine

 Vaseline

 Blaren

 Brandwondencentrum?



Wanneer door verwijzen naar 

brandwondencentrum ?

Groningen, Beverwijk, Rotterdam

2de en 3de graads bij meer dan 10 % van lichaam 

3de graads > 5 % van het lichaam 

Handen, voeten, gewrichten, kruis 

Brandwonden die cirkelvormig zijn 

Electrisch, chemisch, straling



Voorkomen natuurlijk nog beter…!!

 Drink nooit hete thee, koffie of soep als je de kleine op schoot hebt.

 Zet de waterkoker op een plek waar kinderen niet bij kunnen.

 Zet de theepot, koffiekan en kopjes buiten bereik van kinderen.

 De beste watertemperatuur is 37 graden. Test het badwater met een 
badthermometer of je elleboog.

 Tijdens het koken geen kinderen in de keuken!

 Plaats aanstekers en lucifers buiten bereik van kinderen. Laat kinderen nooit 
alleen bij brandende kaarsen.

 Voorkom dat je kind een schok krijgt. Gebruik stopcontactbeveiligers.

 Hang rookmelders op. Ook in de gang bij de kinderkamer.

 Weet wat je moet doen bij brand. Maak een vluchtplan en spreek af wie de 
kinderen meeneemt.



Verslikking 



Help mijn kind stikt

Lichte verslikking

 Het slachtoffer kan antwoorden op de vraag "heb je je verslikt?"

 Het slachtoffer kan nog spreken, hoesten en ademen

Ernstige verslikking

 Het slachtoffer is bij kennis, maar kan niet antwoorden

 Het slachtoffer kan niet spreken, ademen of hoesten

 Soms is er een piepende ademhaling hoorbaar of doet het slachtoffer 

tevergeefs pogingen om te hoesten



Wat te doen in de thuis situatie?

Pas op met uw eigen hand in de keel !! 

Bij lichte verslikking;

Hoesten hoesten hoesten!!! 

Bij ernstige verslikking:

112 

Rugslagen

buikstoten



Het grote kind 



zuigeling



Peuter/kleuter



Vergiftigingen bij kinderen



Soorten vergiftiging 

“ongelukje”; kinderen 1-4 jaar
28% pillen 25% schoonmaakmiddelen

 Suïcide/ overdosis; pubers 

 Misbruik alcohol/drugs; pubers 

 Kindermishandeling/ munchhausen-by-proxy

 Inhalatie -> bij brand vb koolstofmonoxide vergiftiging 



+/- 1500 opnames per jaar tgv vergiftiging 

De stoffen waarmee de meeste vergiftigingen bij kinderen in Nederland worden 
veroorzaakt zijn:

 Geneesmiddelen - in 39% van alle gevallen.

 Huishoudmiddelen en doe-het-zelf producten - 21%.

 Planten, paddenstoelen en dieren - 9%.

 Cosmetica producten - 7%.

 Voedsel, drank, genotsmiddelen (dus ook sigaretten, tabakswaren) - 5%.

 Bestrijdingsmiddelen - 5%.



Bijtende stoffen

Verbranding tong, mond, slokdarm, maag 

Klachten: 

Pijn, hoesten, blaren/wonden, kwijlen, slikklachten, benauwdheid

Later stadium; 

Perforatie

Littekens 

Niet braken!!



In principe kan elke stof giftig zijn, als 

je er maar genoeg van neemt. 

Algemene boodschap : vraag om advies als je niet weet of iets giftig is!

Geldt voor thuis

Geldt voor ziekenhuis



Wat staat er in het keukenkastje bij de 

familie van Dorst- Tijssen ?

 Afwasmiddel 

 Vaatwasserblokjes

 Chloor

 Cif

 Allesreiniger 

Wat is er verder nog te vinden in huis ………..op ooghoogte? 

 Paracetamol 

 De pil 

 Wc blokje



vaatwasserblokje

 De mond spoelen met water 

 Water laten drinken. Kinderen circa 100-150 mL en volwassenen niet meer 

dan circa 200 mL water laten drinken. Te veel water-> braken. 

 Toedienen van klontje boter/olie of koffiemelk

 Niet laten braken

 longontsteking

 Overleg met huisarts   



Schuimende middelen

Shampoo/ afwasmiddel 

Irriterend, niet te veel water -> schuimen

Vet/olie/ boter; om schuimen te voorkomen

Allesreiniger ; overleggen omdat daar zuren en basen bij in kunnen zitten



Chloor 

Bleekwater/ chlorix; sterk verdund; slokje niet erg schadelijk 

Buikpijn, misselijkheid

Niet laten braken

Water drinken / verdunnen -> maagirritatie neemt af 

Grote hoeveelheden of geconcentreerd middel ; schade aan slokdarm

Overleg met huisarts !

bleekwater in ogen; 10 min spoelen met water



cif

 Niet / nauwelijks giftig

 Wel als het in longen komt 

 Boter/ koffiemelk om schuimen te voorkomen



Paracetamol 

Gevaarlijk bij een spiegel van 150 mg / kg 

Kind 15 kg ; 2250 mg in een keer

Kind van 15 kg mag 240 mg 

Beginnende leverschade na 2-5 dagen

Geelzucht, bloedingen, uitval van de lever



De pil 

Niet heel gevaarlijk 

Buikpijn, maag/darmklachten

Soms wat bloedverlies bij meisjes

Geen invloed op seksuele ontwikkeling



Sigarettenpeuken zijn gevaarlijk voor 

onze kinderen



3 peuken of 1 sigaret -> nicotinevergiftiging



Hoe te handelen bij vergiftiging?

-blijf rustig 

-raadpleeg vergiftigingenwijzer 

-Huisarts, 112 of eerste hulp bellen of apotheek bellen; zij kunnen RIVM en 

andere websites raadplegen

Gewicht, aantal, milligrammen, klachten, tijdstip 

-vraag om advies; wel/niet drinken, wel/niet braken, antigif nodig?

-observatie nodig in ziekenhuis?

-indien in COMA -> 112 , op de zij leggen




