
KIND MET KOORTS 
Folder over koorts bij kinderen ouder dan 6 maanden 

 

Wanneer meet ik de temperatuur? 
1. als je kind zich anders gedraagt dan normaal: minder of meer slapen, 

minder of geen eetlust hebben, meer huilen… 
2. als je kind warm aanvoelt 
3. als je kind pijn heeft 

4. als je ongerust bent  

 Meet de temperatuur en geef dit door aan je arts 

 

Hoe meet ik de temperatuur? 
Meet altijd de temperatuur met een elektronische thermometer vóór het 

geven van een koortswerend middel: 

 bij kinderen jonger dan 3 jaar:  

o in de poep (anus) 

o onder de arm (okselholte) bij diarree of een rode poep  

 bij oudere kinderen:  

o in de mond 

o onder de arm (okselholte) 

 

Wat is koorts? 
Een normale temperatuur ligt tussen 35,8 °C en 37,5 °C.  

Een kind heeft koorts als de lichaamstemperatuur 38°C of hoger is. 

 

Is koorts gevaarlijk? 
Koorts is een signaal, geen ziekte.  

Koorts is een normale reactie van het lichaam om zich te verdedigen tegen 

virussen en bacteriën. Ook na de toediening van een vaccin kan je kind 

lichte koorts hebben.  

De hoogte van de temperatuur is minder belangrijk dan het gedrag van je 

kind. Daarom is het belangrijk dat je enkele zaken in de gaten houdt. Op 

de volgende pagina vind je adviezen terug, afhankelijk van hoe ziek je kind 

is. 



 

 

ll   

□ Is vrolijk 
□ Speelt 
□ Huilt soms 
□ Hoest, maar goed kan ademen 
□ Heeft rode wangen 
□ Voelt warm aan 
□ Eet weinig 
□ Drinkt goed en plast regelmatig 

□ Lacht niet 
□ Is hangerig, moe en slaapt meer 
□ Huilt veel, is wel te troosten 
□ Hoest en heeft hoorbare adem-

haling 
□ Ziet bleek 
□ Drinkt minder 
□ Braakt af en toe 
□ Heeft af en toe diarree 
□ Heeft oorpijn 
□ Heeft keelpijn 

□ Ziet er heel erg ziek uit 
□ Kreunt of huilt en is niet te troosten 
□ Is benauwd en/of heeft een opvallend snelle 

ademhaling 
□ Wordt binnen enkele uren steeds zieker 
□ Krijgt plots vlekjes die je niet vertrouwt 
□ Drinkt minder dan normaal (minder dan de 

helft) en plast niet of nauwelijks 
□ Braakt veel 
□ Heeft vaak diarree 
□ Heeft pijn bij het plassen of bij aanraking 
□ Mankt bij stappen 
□ Ik heb sterk het gevoel dat er iets niet klopt  
 
De volgende symptomen zijn zeer ernstig: 
□ Is suf of moeilijk wakker te krijgen 
□ Praat verward 
□ Heeft nekstijfheid 
□ Heeft stuipen 

 

 Je hoeft geen contact op te 
nemen met je huisarts 

 Volg de groene adviezen op 

 Je hoeft geen contact op te ne-
men met je huisarts 

 Volg de oranje en groene advie-
zen op 

 Neem contact op met je huisarts  
 Geef aan het onthaal door dat je kind 

koorts heeft en waarom je je zorgen maakt 

 Bel of ga naar spoed bij de ernstige symp-
tomen (zie het paarse kader)  

Bewaar dit overzicht goed! Mijn kind heeft koorts en… 

De volgende symptomen zijn zeer ernstig: 

□ Suf of moeilijk wakker te krijgen 

□ Verward praten 

□ Nekstijfheid 

□ Stuipen 

 



 

 

Groene algemene adviezen Oranje adviezen Rode adviezen 

 Geef enkel een koortswerend 
middel als je kind zichtbaar last 
heeft van koorts, of pijn. 
 

 Geef je kind regelmatig kleine 
hoeveelheden drinken: kleine 
kinderen extra melkvoeding en 
grotere kinderen extra water.  

 

 Een kind mag buiten komen. 
Bedrust is niet nodig. 

 

 Kamertemperatuur: 18 – 20 °C 
 

 Lichte kleding en een dun laken-
tje is voldoende. Als je kind rilt, 
dek het dan tijdelijk extra toe. 

 

 Een kind volledig uitkleden, zeer 
fris leggen of een afkoelend 
badje om de temperatuur te ver-
lagen is niet aangenaam voor het 
kind en wordt afgeraden. 

Neem contact op met je huisarts als: 

 Je kind binnen enkele uren 
steeds zieker wordt 

 De klachten en koorts na drie 
dagen niet zijn afgenomen 

 
Bij pijnklachten zoals oorpijn of 
keelpijn is een goede pijnstilling be-
langrijk.  

 
  

Neem zo snel mogelijk contact op met je huisarts: 
 

 

 Elke werkdag van 8u tot 19u: Je huisarts van 
wijkgezondheidscentrum Brugse Poort:  
09/226.10.49 

 

 Elke werkdag van 19u tot 8u en tijdens het 
weekend: de huisartsenwachtpost:  
09/236.50.00  

 
 
 
 



 

 

V.U.: Joline Goossens,  E. Seghersplein 16, 9000 Gent 

 

Koortswerende en pijnstillende medicatie 

Wanneer geef je medicatie? 

Geef enkel medicatie wanneer je kind last heeft van de koorts of pijn heeft.  

Na het geven van medicatie daalt de temperatuur met 1 °C – 1,5 °C. De koorts 

kan aanhouden, ook na het toedienen van medicatie. Wanneer je kind bijvoor-

beeld 39 °C heeft, kan de temperatuur dalen naar 38 °C na het toedienen van 

medicatie. 
 

Welke medicatie geef ik het best? 

 Geef bij voorkeur paracetamol (bijv. Perdolan© of Dafalgan©) 

 Geef ibuprofen (bijv. Nurofen© of Perdophen©) als paracetamol on-

voldoende effect heeft. Ibuprofen mag NIET gegeven worden bij koorts 

en (1) braken én diarree, of (2) windpokken 

 Geef geen Aspirine© (acetylsalicylzuur) aan kinderen 

Geef bij voorkeur medicatie in siroopvorm. Bij braken kunnen suppo’s worden 

gebruikt. 

 

Hoeveel medicatie mag ik geven? 

Deze medicatie is zonder voorschrift verkrijgbaar bij de apotheek. Hoe vaak en 

hoeveel medicatie je moet geven, hangt af van het medicijn en het gewicht van 

je kind. Vraag daarom altijd raad aan je apotheek of huisarts, en kijk altijd de 

verpakking na.  
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