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Wat is koorts ?

• Koorts is een lichaamstemperatuur van 38 °C of hoger 
• Het is een noodzakelijke en nuttige reactie op een 

infectie
• Bij kleine kinderen is de hoogte van de koorts niet 

altijd van belang 

Wat kan je zelf doen ?

• Kleed je kind niet te warm aan
• Als je kind te weinig drinkt, geef dan iedere 5 of 10 

minuten een paar slokjes water
• Wil je de koorts doen dalen, geef dan paracetamol in 

de vorm van siroop of een zetpil. 
Dit medicijn is zonder voorschrift te verkrijgen 
bij de apotheker

• Je kind met koorts mag gerust buitenkomen

Wanneer ga je naar de dokter ?

• Je kind heeft reeds 3 dagen koorts
• Je kind met koorts is jonger dan 3 maanden
• Je kind braakt dikwijls 
• Je kind kreunt, huilt en is ontroostbaar 
• Je kind is suf en heeft weinig aandacht 

voor wat je zegt 
• Je kind heeft onverklaarbare rode puntjes of blauwe 

plekken op de huid 
• Je kind heeft uitdrogingsverschijnselen:  

- als het meer dan 3x per dag braakt 
 of diarree heeft 
- als het droge oogjes of mond heeft 
- als het te weinig plast

Çfarë eshte temperatura?

• Temperatura e larte (ethet) eshte temperatura e trupit 
nga 38°C ose me e larte.

• Eshte nje reagim i domosdoshem dhe i dobishem 
ndaj nje infeksioni.

• Tek femijet me te vegjel shkalla e larte e temperatures 
nuk ka rendesi 

Çfare mund te besh ti vetë?

• Mos e vesh femijen shume trashë
• Nese femija pin pak, jepi çdo 5 ose 10 minuta disa 

gllejka ujë
• Don ta ulesh temperaturen, atehere jepi paracetamol 

ne formen e sherupit ose nje suposte. 
Keto ilaçe mund ti bleni pa recete ne farmaci 

• Femija me teperature mund te dali pa problem jashte

 Kur shkon tek doktori?

• Femija ka tashme 3 dite temperature te larte
• Femija me temperature te larte eshte me i vogel se 3 muaj
• Femija te vjell shpesh
• Femija renkon, qan dhe nuk mund ta pajtosh
• Femija eshte i trullosur dhe i jep pak rendesi asaj qe i 

thua ti
• Femija ka pika te kuqe te pashpjegueshme ose shenja 

blu mbi lekure
• Femija ka simptoma te tharjes se trupit: 

- nese vjell ose ka diarre me shume se 3 here ne dite 
- nese ka te thare: syte ose gojen 
- nese urinon shume pak 

Mijn kind 
heeft koorts: 

wat nu?  

Femija im ka 
temperature: 

cfare te bej tani?


