PATIËNTEN
INFORMATIE

Wekadvies
kind

Na een val op hoofd
bij kinderen tot 6 jaar

U bent met uw kind bij de Spoedeisende Hulp
geweest, omdat uw kind hard op zijn hoofd is
gevallen of hard zijn hoofd heeft gestoten. Uw kind
mag nu naar huis. Het is belangrijk dat u uw kind
regelmatig controleert. Deze folder geeft u uitleg
waar op u moet letten.
De eerste 24 uur
−− Laat de eerste 24 uur uw kind niet alleen.
Controleer overdag en ’s nachts de eerste zes uur
om het uur en daarna om de twee uur (tot 24 uur
na het trauma) of uw kind goed aanspreekbaar
blijft.Goed aanspreekbaar betekent dat uw kind
op u reageert zoals hij normaal ook reageert,
bijvoorbeeld: hij herkent u, hij kan eenvoudige
vragen beantwoorden of huilt als hij zich bezeert.
−− Zorg dat u, als het nodig is, naar de huisarts of
Spoedeisende Hulp kunt gaan.

De eerste 2 dagen kunnen zich de volgende
problemen voor doen
−− Hoofdpijn: Als u met de arts heeft gesproken
mag u om de 6 uur paracetamol geven om de
pijn te verminderen. Houdt daarbij de maximale
dosering aan die op het doosje staat.
−− Overgeven: Uw kind mag maximaal 3 keer braken
in de eerste 2 uur na de val.
−− Slaperigheid: Meteen na de val kan uw kind
slaperig zijn. Hij mag gewoon gaan slapen, maar
wek hem de eerste zes uur om het uur en daarna
om de twee uur (tot 24 uur na het trauma).
Wanneer moet u een arts waarschuwen?
Neem contact op met de dienstdoende huisarts of
met de Spoedeisende Hulp via (010) 291 35 99 als uw
kind:
−− een verminderd bewustzijn heeft;
−− zich heel anders gedraagt dan normaal;
−− hoofdpijn blijft houden (baby’s zijn dan zeer
prikkelbaar);
−− blijft overgeven;
−− steeds slaperiger wordt;
−− niet stopt met huilen;
−− rare bewegingen maakt die u ongerust maken;
−− moeilijk kan lopen, praten of zien.

PATIËNTENINFORMATIE

De komende weken kunnen zich de volgende
problemen voor doen
Sommige problemen na een lichte
hersenschudding zijn in het begin moeilijk te
herkennen.
Uw kind kan:
−− snel uit zijn humeur zijn;
−− wisselde stemmingen hebben;
−− erg moe zijn;
−− problemen hebben met de concentratie;
−− tijdelijk ander gedrag vertonen dan voor de
hersenschudding.
Bespreek het met uw huisarts als u zich
zorgen maakt. De meeste kinderen met een
hersenschudding worden helemaal beter.
Vragen?
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen,
stel deze gerust aan uw behandelend arts of de
verpleegkundig(e) specialist van de Spoedeisende
Hulp via (010) 291 35 99.
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De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de
Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de
informatie voor u vertaalt of uitlegt.
The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties
understanding Dutch, please read this brochure together with somebody who can
translate or explain the information to you.
Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü
size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.
Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki
sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym
folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

T: (010) 291 19 11
I: www.maasstadziekenhuis.nl
I: www.maasenik.nl (kinderwebsite)
I: www.maasstadziekenhuis.nl/mijn (patiëntenportaal)
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