DOKTERSATTEST BIJ DE BEHANDELING VAN KOORTS IN DE KINDEROPVANG
Ondergetekende, dr. ............................................................................................................. huisarts van
..................................................................................................................................................................
gaat akkoord met de volgende richtlijnen:
1. Indien het kind een rectale temperatuursverhoging heeft van ≤ 38 °C, ontdoet men het kind van
warmhoudende kledij en wordt het kind nauwkeurig geobserveerd (eetlust, vochtbalans,
ademhaling, huilen, pijn, inactief, sufheid).
2. Indien het kind een temperatuursverhoging heeft van > 38 °C, ontdoet men het kind van
warmhoudende kledij en geeft men een koortswerend middel in functie van het gewicht/leeftijd,
cfr. onderstaande schema’s.

□

Paracetamol (Perdolan®) (bij voorkeur gebruiken we siroop i.p.v. suppo’s)
o

Perdolan® siroop: geniet de voorkeur
Wijze van bewaring: .......................................................................................................................
32 mg/ml toe te dienen aan de hand van het bijgeleverde doseerpipet met gradaties van 1 kg,
equivalent met 10 mg paracetamol tot 4 x/dag. Minstens 6 uren tussen twee toedieningen
laten.

o

Perdolan® suppo: minstens 6 uren tussen twee toedieningen laten
Wijze van bewaring: .......................................................................................................................
< 5 kg

1 suppo baby = 100 mg

tot 3 x/dag

5 – 10 kg

1 suppo baby = 100 mg

tot 6 x/dag

10 – 15 kg

1 suppo kleuter = 200 mg

tot 4 x/dag

□

Ibuprofen
o

Siroop (10mg/ 5ml) Nurofen, Malafene®, Perdophen2%®
Vanaf 6 maanden, minstens 6 uren tussen twee toedieningen laten.
Wijze van bewaring: .......................................................................................................................

o

5 – 6 kg

2,5 ml

3 x/dag

7 – 9 kg

2,5 ml

4 x/dag

10 – 13 kg

5 ml

3 x/dag

14 – 15 kg

5 ml

4 x/dag

Nurofen suppo: vanaf 3 maanden, minstens 6 uren tussen twee toedieningen laten.
Wijze van bewaring: ......................................................................................................................
6 – 8 kg

1 suppo 60 mg

maximum 3 x/dag

8 – 12,5 kg

1 suppo 60 mg

maximum 4 x/dag

12,5 – 17 kg

1 suppo 125 mg

maximum 3 x/dag

3. Indien het kind een alarmsymptoom vertoont, zoals:
- stuipen;
- suf, moeilijk wakker, verward;
- moeilijke ademhaling;
- tekenen van uitdroging:

* weinig plassen (droge pampers);
* vertraagde huidplooi t.h.v. het buikje;
* bewustzijnsdaling.

- grauwe kleur;
- abnormale schrei;
- blauwe puntvormige huidbloedingen;
verwittigt men de huisarts van het kind. Dit dient te gebeuren onafhankelijk van de gemeten
lichaamstemperatuur!
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