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Koorts bij kinderen



WAT IS EEN NORMALE 
LICHAAMSTEMPERATUUR

Vanaf de geboorte behoudt de mens ongeveer 
dezelfde temperatuur.
Onze lichaamstemperatuur schommelt rond 37°C.
• ’s Avonds kan dat een halve graad meer zijn
• ’s Morgens kan dat een halve graad minder zijn

Kinderen verschillen onderling van temperatuur. Ook 
het moment van de dag speelt een rol.
Daarom werken we met een zone: tussen 36.5°C en 
37.5°C is een normale temperatuur.

Voelt uw kind zich goed, dan hoeft u zich geen zorgen 
te maken over tijdelijke temperatuurschommelingen.
Een kleine verhoging van 37.5 of zelfs 38°C is nog geen 
koorts.

Pas als de 
lichaamstemperatuur 
boven de 38°C stijgt, 
spreken we van koorts.



KOORTS IS EEN SIGNAAL

• Koorts is geen ziekte, maar een signaal. Het is 
een teken dat er iets misloopt. In de overgrote 
meerderheid van de gevallen is het geen schadelijke 
reactie. Integendeel: bij een besmetting verhoogt 
koorts de weerstand van het lichaam.

• Aan de hand van koorts kunt u ook het verloop van 
de ziekte volgen. De temperatuur op zich heeft niet 
zoveel belang.

• Hoe uw kind er uitziet en hoe het zich gedraagt, is 
veel belangrijker. Een kind met koorts heeft soms 
last van hoofdpijn, braken, verminderde eetlust, 
enz. Het verliest ook vocht, omdat het erg zweet.

• Dwing uw kind niet om te eten, maar zorg wel 
dat het voldoende drinkt. Dit kan uitdroging 
voorkomen.

WANNEER EN HOE KAN U HET BEST DE 
TEMPERATUUR METEN
Meet de temperatuur wanneer uw kindje warm 
aanvoelt of wanneer hij/zij:
• minder of juist meer slaapt
• minder of helemaal niet eet
• lastig is of meer huilt
• minder speelt
• bleek ziet of ongewoon bloost
• abnormaal snel, traag of luidruchtig ademhaalt
• last heeft van een lopende neus, niezen, hoesten of 

heesheid
• last heeft van braken of diarree



Om de koorts op te volgen, meet je de temperatuur 
liefst twee keer per dag: ’s morgens en ’s avonds.

Is uw kind erg ziek, dan kan u de temperatuur vaker 
opnemen.

De meest betrouwbare manier om de temperatuur te 
meten, is in de aars (rectaal), zeker bij zuigelingen.
Vanaf 3 jaar kan u de temperatuur onder de oksel, of 
via oorthermometer opnemen.

WAT MOET U DOEN EN NIET DOEN BIJ KOORTS

Vanaf 38°C geeft u uw kind best een koortswerend 
middel (Paracetamol of Ibuprofen). Dit bestaat in de 
vorm van een suppo (zetpil), siroop (dosering d.m.v 
een pipet per gewicht) of bij oudere kinderen in 
kauwtabletten.

• Dek uw kind niet te warm toe.
• Zorg voor een kamertemperatuur van maximum 

20°C.
• Zorg dat uw kind niet te snel afkoelt en vermijd 

tocht.
• Afkoelingsbadje wordt afgeraden.

Een koortswerend middel werkt in op de thermostaat 
in de hersenen. De bedoeling is om koorts te doen 
zakken of niet verder te laten stijgen. Meestal begint 
het middel te werken na een half uur. Het kind voelt 
zich al wat beter. De lichaamstemperatuur hoeft dus 
niet meteen weer normaal te worden.



ENKELE BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN

• Geef een koortswerend middel op de juiste manier 
en geef een correcte dosis.

• Bij voorkeur een siroop waarbij een doseerpipet 
met aanduiding van het lichaamsgewicht van het 
kind voorzien is.

• Geef geen verschillende koortswerende middelen 
samen of na elkaar.

• Paracetamol en Ibuprofen mogen afwisselend om 
de 4 uur gegeven worden.

• Geef geen IBUPROFEN bij kinderen < 3 maanden.
• Ibuprofen kan best niet gegeven worden bij 

windpokken.

WANNEER RAADPLEEGT U HET BEST EEN 
DOKTER

Wanneer uw kind < 3 maanden is en de temperatuur is 
≥ 38°C raadpleegt u best een arts (ook na een vaccin).
Ook wanneer uw kind alarmsignalen vertoont zoals:
• Aanhoudend braken of diarree
• Uitdroging (weinig plasluiers, droge lippen)
• Bleek of grauw uitzien
• Moeilijke ademhaling of kreunen
• Suf of moeilijk wakker te krijgen
• Nekstijfheid
• Blauw-rode puntvormige vlekjes op de huid
• Stuipen

Zelfs als uw kind géén of weinig koorts heeft, 
raadpleeg toch onmiddellijk een arts bij één of meer 
van de bovenstaande signalen.
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