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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

What is fever ?

• Fever is when the body temperature equals 38 °C or more
• It is a natural and useful reaction to an infection
• In young children, the degree of fever does not 

always reflect the seriousness of the child’s illness  

What can you do? 

• Do not dress your child with  clothes that are too warm
• If your child is not drinking enough, give it a few sips 

of water every 5 to 10 minutes
• If you want the fever to go down, administer some 

paracetamol in the form of a syrup or suppository. 
This drug is available with pharmacists without a 
prescription

• Even with a  fever, your child is still allowed to go 
outdoors

When do you visit a doctor?

• Your child’s had a fever for 3 days.
• Your child is  3 months or younger
• Your child often vomits   
• Your child is moaning, crying and cannot be 

consoled. 
• Your child is lethargic and cannot focus on what you 

are saying 
• Your child has inexplicable red dots or blue spots on 

its skin 
• Your child suffers from dehydration :  

- when it vomits or has diarrhoea more than 
 3 times a day 
- when it has dry eyes or a dry mouth 
- when it doesn’t pee often enough

Mijn kind 
heeft koorts: 

wat nu? 

My child 
has fever: 

what now? 


