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Wat zijn koortsstuipen?
Koortsstuipen zijn spiertrekkingen van korte duur 
waarbij uw kind het bewustzijn verliest. Ze zijn het 
gevolg van een abnormale werking van de hersencellen. 
Alhoewel de stuipen er angstaanjagend uitzien, zijn ze 
meestal ongevaarlijk.

Tijdens een aanval van stuipen is uw kind bewuste-
loos. Meestal is uw kind stijf en heeft het trekkingen 
of schokken in de armen en benen. Uw kind kan heel 
bleek worden en is niet meer aanspreekbaar. De ogen 
kunnen wegdraaien en het is mogelijk dat uw kind on-
gewild urine verliest of op de tong bijt. De situatie kan 
enkele minuten duren. Uw kind zal zich niets herinne-
ren van wat er gebeurd is.

Wat is de oorzaak van koortsstuipen?
Koortsstuipen treden vooral op tussen de leeftijd 
van 6 maanden en 5 jaar. Omdat de hersenen van een 
jong kind nog niet helemaal rijp zijn, kan er bij koorts 
een kortsluiting in de hersenen ontstaan. Dit leidt tot 
koortsstuipen. Elke ziekte die koorts veroorzaakt, 
zoals een verkoudheid of een andere virusinfectie, kan 
koortsstuipen uitlokken.

Koortsstuipen ontstaan meestal aan het begin van een 
koortsperiode wanneer de temperatuur van het kind 
snel stijgt. Soms zijn koortsstuipen het eerste teken dat 
uw kind ziek is.

Als uw kind gevoelig is aan koortsstuipen kunt u de 
koortsstuipen gedeeltelijk voorkomen door tijdig 
koortswerende medicatie toe te dienen.
Aanleg voor koortsstuipen is vaak familiaal bepaald. Na 
verloop van tijd verdwijnt deze reactie op koorts bij de 
meeste kinderen.

Als uw kind een keer koortsstuipen gehad heeft, kan dit 
opnieuw voorvallen bij een volgende koortspiek.

Wat kan ik doen als mijn kind
koortsstuipen heeft?
Schud uw kind in geen geval.

Leg uw kind indien mogelijk op de linkerzij. Zo verslikt 
uw kind zich niet in braaksel of speeksel.

Maak strakke kleren los en trek warme kleren uit.

Zorg dat uw kind niet kan vallen en zich niet kan stoten 
of bezeren.

Bij een eerste aanval moet u een arts raadplegen.

Probeer de temperatuur te meten.

Als uw kind al koortsstuipen gehad heeft en een nieuwe 
aanval enkele minuten duurt, kunt u voorgeschreven 
medicatie (Diazepam, Rivotril, Temesta, …) toedienen.
Deze medicijnen stoppen de aanval binnen de 10 mi-
nuten. Als dit niet gebeurt, moet uw kind naar het 
ziekenhuis. Indien nodig belt u het nummer 112 om een 
ambulance aan te vragen. Zorg dat uw huisdokter weet 
wat er gebeurd is.

Welke gevolgen kunnen koortsstuipen 
hebben?
Veel ouders maken zich ongerust als hun kind koorts-
stuipen heeft. Koortsstuipen gaan binnen enkele  
minuten vanzelf over en beschadigen de hersenen niet, 
ook niet als de stuipen zich herhalen. Koortsstuipen 

zijn geen teken van epilepsie. Er is slechts sprake van 
epilepsie als stuipen voorkomen zonder dat uw kind 
koorts heeft.

Wat moet ik doen als mijn kind koorts 
heeft?
Neem frequent de temperatuur. 

Geef koortsremmende medicijnen zoals Perdolan 
mono®, Dafalgan®, Nurofen®, … . 

Herhaal de juiste dosis om de 4 uur tot de temperatuur 
van uw kind terug normaal is. Dien vervolgens elke 6 
uur de dosis toe gedurende de volgende 24 uur. Geef 
uw kind regelmatig kleine hoeveelheden vocht. 

Als uw kindje jonger is dan 6 maanden, geeft u het extra 
melkvoeding. Leg bij borstvoeding het kind vaker aan. 
Laat grotere kinderen extra water drinken.  

Verlaag de kamertemperatuur als ze heel hoog is. 

Geef uw kind geen afkoelend bad om de
lichaamstemperatuur te laten zakken.

Is preventieve behandeling met
medicatie nodig tegen koortsstuipen?
Meestal is het niet nodig om uw kind preventief
medicijnen toe te dienen. Als het wel nodig is, zal uw 
dokter u meer uitleg geven.


