Koortsstuipen bij
kinderen

Jonge kinderen krijgen bij koorts gemakkelijker een stuip dan
volwassenen. Twee tot vijf op de honderd kinderen heeft wel
eens een koortsstuip. Meestal is een koortsstuip onschuldig.
Ouders kunnen schrikken als hun kind een koortsstuip heeft.
Deze folder geeft u uitleg over koortsstuipen bij kinderen.

Wat is het?
Een koortsstuip is een epileptische aanval of stuip die optreedt bij koorts.
De aanval of stuip kan er zeer verschillend uitzien. De meest voorkomende
aanval bestaat uit schokkende bewegingen van armen en benen of het
wegdraaien van de ogen. Een aanval duurt meestal hooguit enkele minuten.
Een koortsstuip treedt op als gevolg van een overdreven ontlading van
de hersencellen. Een soort kortsluiting waardoor de ongecontroleerde
bewegingen optreden. Vooral bij jonge kinderen tussen zes maanden en
ongeveer zes jaar kunnen de hersenen gevoelig zijn voor het optreden van
een dergelijke elektrische ontlading tijdens een periode van koorts. Na de
leeftijd van zes jaar komen koortsstuipen eigenlijk niet meer voor.

Wat zijn de verschijnselen?
Een koortsstuip kan beginnen met smakken, spiertrekkingen en wegdraaien
van de ogen. Daarna is het kind bewusteloos. Het kind voelt dan geen pijn.
Soms haalt het even geen adem en ziet het wat blauw van kleur. Na een
periode (minuten) van bewusteloosheid (met of zonder trekkingen), komt
het kind snel weer bij. Het maakt dan een uitgeputte indruk en valt meestal
in een diepe slaap. Soms heeft het kind hoofdpijn.

Wat is het verschil met epilepsie?
Eigenlijk is een koortsstuip een epileptische aanval. Het verschil tussen een
koortsstuip en epilepsie is dat een koortsstuip alleen optreedt bij koorts.
Epilepsie is een aandoening waarbij herhaaldelijke aanvallen optreden, ook
zonder koorts.

Wat zijn de directe gevolgen?
Koortsstuipen veroorzaken in de regel geen schade aan de hersenen.
Het kind zal zich niet minder goed ontwikkelen dan een kind dat nooit
een koortsstuip heeft gehad. Na een koortsstuip moet een kind wel altijd
door een arts nagekeken worden. De arts zal nagaan of koorts inderdaad
de oorzaak is van de stuip en waar de koorts vandaan komt. Meestal
is er sprake van een onschuldige virale infectie, maar de arts zal voor
de zekerheid altijd kijken of er tekenen zijn van hersenvliesontsteking
(meningitis). Soms kan verder onderzoek, observatie of een behandeling
nodig zijn.

Wat is de kans dat mijn kind epilepsie krijgt na een
koortsstuip?
De kans op epilepsie bij kinderen met een koortsstuip is iets verhoogd:
twee van de honderd kinderen met een koortsstuip krijgt later epilepsie. In
Nederland krijgt bijna één op de honderd mensen epilepsie, of ze nu wel of
geen koortsstuip hebben gehad.

Is een koortsstuip gevaarlijk?
Regelmatig worden kinderen met een koortsstuip met de ambulance naar
het ziekenhuis gebracht. Dit geeft aan dat ouders of omstanders schrikken
als een kind een aanval heeft. Ondanks het feit dat de koortsstuip er
beangstigend uit kan zien, is het in de regel een onschuldige aandoening.
Koortsstuipen hebben bijvoorbeeld geen nadelige effecten op de
ontwikkeling van het kind.

Kan een koortsstuip voorkomen worden?
Het is niet goed mogelijk om een koortsstuip te voorkomen. Het geven van
koortsremmende medicijnen zoals paracetamol voorkomt het optreden van
een koortsstuip niet. Wel kan het geven van paracetamol nuttig zijn bij het
tegengaan van pijn of ongemak die gepaard kan gaan met de koorts.

Wat is de kans dat mijn kind nog een koortsstuip
krijgt?
Na een eerste koortsstuip is er kans op herhaling . Soms herhaalt de
koortsstuip zich in dezelfde koorts periode; meestal gebeurt dit in de eerste
24 uur na de eerste koortsstuip. Van alle kinderen die ooit een koortsstuip
hebben gehad, krijgt slechts één op de tien kinderen vaker dan twee keer
een koortsstuip.
Ouders van kinderen die een koortsstuip hebben doorgemaakt, krijgen een
recept voor stesolid of dormicum mee. Dit zijn medicijnen waarmee een
koortsstuip kan worden gestopt.

Wat moet ik doen als mijn kind weer een koortsstuip
krijgt?
Als uw kind opnieuw een koortsstuip krijgt, is het belangrijk om rustig te
blijven. Meestal gaat de aanval binnen enkele minuten over. Probeer uw
kind niet tegen te houden tijdens de aanval. Houd in de gaten dat uw kind
zich niet kan bezeren en maak eventueel knellende kleding los. Draai uw
kind op de zij, zodat uw kind vrij kan ademen. Probeer eventuele voeding,
braaksel of een voorwerp voorzichtig uit de mond te halen.
Mocht de aanval langer dan vijf minuten duren, dan kunt u stesolid of
dormicum toedienen. Meestal stopt de aanval dan binnen één of twee
minuten. Stopt de stuip niet na het toedienen van de stesolid of dormicum,
dan moet u 112 bellen. Als de koortsstuip voorbij is (met of zonder
medicijnen) moet uw kind worden onderzocht door de huisarts of de arts
op de Spoedeisende Hulp (SEH).

Is verder onderzoek nodig?
Bij een gewone koortsstuip is het niet nodig om verder onderzoek te doen.
Bij de beoordeling van uw kind zal de arts vooral op zoek gaan naar de
oorzaak van de koorts of een achterliggende ziekte.

Als de stuip erg lang heeft geduurd of als uw kind na de stuip niet goed
wakker wordt, is soms aanvullend bloedonderzoek nodig. In een enkel geval
is het nodig om een ruggenprik te doen om een hersenvliesontsteking uit
te sluiten.
Mocht een koortsstuip herhaaldelijk optreden of een afwijkend patroon
laten zien, dan kan het nodig zijn een EEG (registratie van hersenactiviteit)
te maken. Het kan ook zijn dat de arts aanvullend onderzoek niet nodig
vindt, maar dat uw kind wel op de kinderafdeling opgenomen wordt ter
observatie. Kinderen met een koortsstuip kunnen vaak na een bezoek
aan de Spoedeisende Hulp (SEH) van het ziekenhuis weer mee naar huis.
Mocht uw kind worden opgenomen op de kinderafdeling, dan is dat over
het algemeen voor één dag.

Toedienen van de medicijnen
Als een stuip niet binnen vijf minuten overgaat kunt u stesolid of dormicum
toedienen. Mochten de medicijnen niet binnen vijf tot tien minuten werken,
moet u 112 bellen.
Toedienen van stesolid:
• Houd de tube met de punt omhoog om te voorkomen dat de vloeistof uit
de tube loopt.
• Verwijder het uiteinde van de tube door het twee tot drie keer naar rechts
te draaien, zonder te trekken.
• Uw kind kan het beste in zijligging liggen.
• Steek het tuitje van de tube in de anus.
• Als de tube goed in de anus is ingebracht, kunt u de tube in één keer
leegknijpen.
• Bij het terugtrekken van de tube blijft u knijpen in de tube.
• Houd de billen van uw kind ongeveer 20 seconden tegen elkaar, om te
voorkomen dat de vloeistof terugloopt.

Toedienen van dormicum:
• Dormicum wordt thuis meestal toegediend via een neusspray.
• Als op het voorschrift meer dan 1 puff staat, dan is het beste om in elk
neusgat 1 puff toe te dienen.

Vragen
Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met uw huisarts,
de Huisartsenpost (‘s avonds, ‘s nachts en in het weekend) of met de
Spoedeisende Hulp.
SEH HMC Bronovo:
088 979 44 45
SEH HMC Westeinde 088 979 23 80
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