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Team spoedgevallen

Na een val of klap op het hoofd kan de spoedarts/
kinderarts een wekadvies geven.

» Dat betekent dat je jouw kind de eerste 24 uur 
na het ongeval regelma� g moet wekken om te 
controleren hoe het gaat.

» Controleer je kind iedere 2 uur.

Neem direct contact op met de huisarts of 
spoedgevallendienst als je kind:

» Niet wakker te krijgen is.

» Suf of verward is, niet normaal reageert.

» Erge hoofdpijn hee� .

» Misselijk blij�  of steeds overgee� .

Het wekadvies is vermoeiend, maar het is 
belangrijk dat je het 24 uur volhoudt.

NOG VRAGEN?

Voor advies kan je bellen naar: 
Spoedgevallen 03 491 29 00

Bij problemen
 contacteer je best je huisarts.

We wensen je kind een spoedig herstel toe!
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» Til je baby op of haal je baby uit bed.
» Praat tegen je kindje en kijk of het reageert.
» Je kan jouw kind een nieuwe luier geven. Als het 

goed wakker is, mag je het laten drinken. Waar 
het om gaat, is dat je kijkt hoe het reageert.

» Als je kind een speen hee� , kan je kijken of het 
reageert als je die wegneemt.

» Kijk bij al die dingen of je kind reageert  
zoals je van je kind gewend bent.

» Je kan je peuter of kleuter wakker maken en 
bijvoorbeeld laten plassen op het    
toilet.

» Let op de manier waarop je kind loopt. Is dat 
zoals je gewend bent?

» Reageert je kind boos of huilerig als je het 
wakker maakt? Dat is goed: het laat zien dat je 
kind wakker is.

» Je kan ook iets vragen, bijvoorbeeld waar de 
knuff el is.

» Kijk steeds of je kind reageert zoals je van je kind 
gewend bent.

» Stel een eenvoudige vraag, zoals: Hoe heet je? 
Wie ben ik? Of hoe heet je knuff el? Het juiste 
antwoord op zo’n vraag gee�  je de zekerheid dat 
je kind niet suf is.

» Kijk steeds of je kind reageert zoals je van je kind 
gewend bent.

Bel direct de huisarts of spoedgevallendienst bij een 
van deze verschijnselen:

Je kind:
» is suf en reageert niet zoals je gewend bent.
» is niet wakker te krijgen.
» hee�  erge hoofdpijn.
» blij�  misselijk of gee�  steeds over.

Vertel als je belt dat je kind een wekadvies hee�  
gekregen na een val, stoot of klap op het hoofd.

Het wekadvies is vermoeiend, maar het is 
belangrijk dat je het 24 uur volhoudt. 

Geef je kind géén pijns� llers op basis van acetylsal-
isylzuur, zoals Aspirine of Aspro. Die middelen hebben 
een bloedverdunnend eff ect, wat onwenselijk is als er 
inderdaad sprake zou zijn van een beschadigd bloed-
vaatje in de schedel.

Een pijns� ller op basis van paracetamol mag je wel 
toedienen.

Wat is een wekadvies?

» Na een val of klap op het hoofd kan de spoedarts/
kinderarts een wekadvies geven. Dat betekent dat 
je in de eerste 24 uur na het ongeval regelma� g 
moet controleren of je jouw kind goed wakker kunt 
maken.

» Na het ongeval kan je kind behoe� e hebben aan 
rust. Maar als je kind suf of slaperig blij� , kan dat 
een teken zijn dat er een zwelling of bloeding in het 
hoofd is ontstaan. Dat gebeurt gelukkig zelden, maar 
is wel gevaarlijk. Zonder medische hulp kan je kind 
hierdoor bewusteloos of in coma raken.

» Zo’n bloeding of zwelling is niet te zien en kan gelei-
delijk ontstaan. Daarom is het belangrijk dat je de 
eerste 24 uur na het ongeval regelma� g controleert 
of je jouw kind goed wakker kunt maken.

» Zorg dat je de eerste 24 uur bij je kind blij� . Slaap bij 
voorkeur ook in dezelfde kamer.

» Controleer je kind iedere 2 uur.

» Ga je zelf slapen, zet dan de wekker voor jezelf.

» Als je kind op een controlemoment slaapt, moet je 
het wekken.

» Kijk hoe je kind reageert: het is belangrijk dat je kind 
je helder aankijkt en reageert zoals je van hem of 
haar gewend bent als je jouw kind wakker maakt.

» Als dat goed lukt, mag je kind weer gaan slapen, tot 
het volgende moment waarop je het moet wekken. 

Wanneer medische hulp 
inroepen?

Hoe controleer ik 
een baby? (0-1 jaar)

Nog vragen?

Neem contact op met je huisarts of onze 
spoedgevallendienst: 

03 491 29 00

Wat moet ik doen?

Hoe controleer ik een peuter 
of kleuter? (1-6 jaar)

Hoe controleer ik een kind 
tussen de 6 en 16 jaar oud?

Aandachtspunten


