
Valse kroep

AZ Delta vzw  Rode-Kruisstraat 20, 8800 Roeselare  t 051 23 71 11  e info@azdelta.be  w www.azdelta.be

Contact

Dienst kinderziekten
campus Brugsesteenweg
Secretariaat
t 051 23 63 94

Kinderartsen
Dr. Mia De Bie 
Dr. Karin Decaestecker
Dr. Els Ide
Dr. Karl Logghe
Dr. Inge Matthijs
Dr. Koen Quaegebeur
Dr. Filip Roelens
Dr. Joke Ysenbaert

Dienst kinderziekten
campus Menen
Secretariaat
t 056 53 05 33

Kinderartsen
Dr. Peter Boucquey
Dr. Ann Demeester
Dr. Jijo John

0520 1368 09/08/2016



Beste ouder

In deze folder geven we u informatie over de valse 
kroep of pseudokroep. We geven u mee wat u kunt doen 
als uw kind deze infectie heeft en hoe de behandeling 
verloopt.

De dienst kinderziekten

Wat is valse kroep? 
Valse kroep of pseudokroep is een virusinfectie van het 
gebied rond de stembanden. Door de ontsteking zwelt 
het slijmvlies van het strottenhoofd. Hierdoor krijgt uw 
kind een sterk piepende ademhaling (stridor); vooral 
inademen gaat moeilijk. Pseudokroep treedt vooral op 
bij jonge kinderen, van zes maanden tot zes jaar.

Symptomen
De symptomen van pseudokroep zijn blafhoest, een 
piepende ademhaling, heesheid en benauwdheid. Pseu-
dokroep treedt vooral ’s avonds en ’s nachts op.

Hoe krijgt uw kind valse kroep?
Pseudokroep wordt, bij kinderen die gevoelig zijn, 
veroorzaakt door virussen die ook gewone luchtwegin-
fecties veroorzaken. Deze virussen zijn afkomstig uit de 
neus en keel van mensen met een luchtweginfectie en 
verspreiden zich via hoesten en niezen.

Wat kunt u doen als ouder?
• Bij pseudokroep is het vooral van belang dat u kalm 
blijft. Neem uw kind eventueel op de schoot. Dit is 
rustgevend voor uw kind en dat komt de ademhaling 
ten goede.

• Warme, vochtige lucht kan de hoestprikkel wat ver-
minderen. Ga samen met uw kind 10 tot 20 minuten 
naast de warme douche/bad zitten met de deur van de 
badkamer dicht. 

• Geef uw kind iets te drinken dat de keel verzacht, 
bijvoorbeeld warme melk.

• Bij koorts mag u een koortswerend middel toedienen.

Behandeling
Behandeling met medicijnen is meestal niet nodig. 
Mocht uw kind erg veel moeite hebben met ademha-
len of uitgeput raken, dan kunnen medicijnen worden 
gegeven die de zwelling doen afnemen. De medicijnen 
worden toegediend via een aerosol. Soms is het nodig 
dat het kind ter observatie in het ziekenhuis wordt op-
genomen. In de meeste gevallen gaat een aanval vanzelf 
over.


