VOOR MEER INFORMATIE

• Als je kind langer dan drie dagen koorts
heeft (hoger dan 38 °C).

Neem een kijkje op de website
www.geneesmiddelenenkinderen.be

• Als het hoesten of de verkoudheid langer dan
een week aanhoudt zonder verbetering.
• Als het kind zich vreemd gedraagt (ongemak, pijn ...).
• Als er andere symptomen opduiken zoals:
- moeilijkheden om te ademen,
- piepende ademhaling,
- moeilijkheden om zich te voeden,
- braken.

KRUIDENGENEESMIDDELEN
EN -PRODUCTEN
De aanbevelingen in dit document gelden ook
voor kruidengeneesmiddelen of andere plantaardige producten in de vorm van siroop, suppo’s,
druppels … die soms aan kinderen toegediend
worden bij hoesten of bij een verkoudheid.
Hoewel het natuurlijke producten zijn,
moet je ook met kruidengeneesmiddelen of
andere plantaardige producten voorzichtig
omspringen.

WEES STEEDS
VOORZICHTIG EN WAAKZAAM
ALS JE JE KIND
EEN GENEESMIDDEL
TOEDIENT
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Uw geneesmiddelen en gezondheidsproducten, onze zorg

HET GEBRUIK VAN GENEESMIDDELEN TEGEN HOEST WORDT AFGERADEN BIJ KINDEREN JONGER
DAN ZES JAAR

HOEST, WAT IS DAT?
Hoest is een natuurlijke reflex van ons lichaam
om de luchtwegen vrij te maken, bijvoorbeeld van
slijmen.
Hoest is geen ziekte maar een symptoom waarvan
de oorzaak moet achterhaald worden. Hoesten hoef
je niet per se te onderdrukken met geneesmiddelen (zoals antitussiva of geneesmiddelen die de
hoest onderdrukken).
Geneesmiddelen tegen hoest kunnen de verstopping
van de luchtwegen erger maken. Probeer het hoesten dan ook niet koste wat het kost te onderdrukken, zeker niet bij kinderen. Het gebruik van zulke
geneesmiddelen wordt dan ook afgeraden bij kinderen jonger dan zes jaar.
WAT KUN JE DOEN ALS JE KIND HOEST?
• Heeft je kind een loopneus? Reinig de neus dan
meermaals per dag en voor het slapengaan met
een fysiologische zoutoplossing.
• Laat het kind regelmatig drinken, in het bijzonder
warme dranken. Is het kind ouder dan één jaar,
dan mag je er ook honing aan toevoegen.
• Verlucht de slaapkamer en hou de kamer koel
(temperatuur tussen 19 °C en 20 °C).
• Rook nooit in de buurt van je kind.

WAT KUN JE DOEN ALS JE KIND
VERKOUDEN IS?
• Heeft je kind een loopneus of een verstopte
neus? Reinig de neus dan meermaals per dag
en voor het slapengaan met een fysiologische
zoutoplossing.
Wat kun je doen als je kind ondanks deze
maatregelen blijft hoesten?
Vraag steeds raad aan je arts of apotheker
voor je een geneesmiddel toedient aan een
kind.
Heeft je arts of apotheker toch een geneesmiddel
tegen hoest aangeraden? Volg dan zeker de onderstaande aanbevelingen die ook gelden voor geneesmiddelen op basis van kruiden of planten:
• lees aandachtig de bijsluiter alvorens het
geneesmiddel toe te dienen;
• hou je steeds aan de dosering en de frequentie
van toediening voorgeschreven door de arts of
aanbevolen in de bijsluiter of door de apotheker;
• hou je aan de behandelingsduur aanbevolen
door de arts of apotheker. Deze moet steeds zo
kort mogelijk zijn.

• Laat het kind regelmatig drinken.
• Verlucht de slaapkamer en hou de kamer koel
(temperatuur tussen 19 °C en 20 °C).
• Rook nooit in de buurt van je kind.
Wat kun je doen als je kind
ondanks deze maatregelen nog steeds een
loopneus of verstopte neus heeft?
Als de neus blijft lopen of verstopt blijft nadat je
hem met een fysiologische zoutoplossing gereinigd hebt, kun je eventueel overwegen om een
geneesmiddel te gebruiken om de neus vrij te
maken en het lopen te verminderen (bijvoorbeeld
een ontzwellend product voor de neus in de vorm
van druppels of een spray).
Vraag steeds raad aan je arts of apotheker
voor je je kind een geneesmiddel toedient.
Opgelet

EEN VERKOUDHEID, WAT IS DAT?
Een verkoudheid is een infectie van de neus die
doorgaans veroorzaakt wordt door een virus, maar
die op zich niet ernstig is.
Virale infecties zijn zeer frequent en tasten de
neuswand (of slijmvlies) aan. In normale omstandigheden maakt het slijmvlies non-stop vloeistof aan
die de ingeademde lucht bevochtigt en microben of
virussen moet bestrijden. Bij een verkoudheid zwelt
het slijmvlies op en produceert het meer vloeistof
dan gewoonlijk. Resultaat: de neus “loopt” en kan
uiteindelijk ook “verstopt” raken.

• Kies steeds een product dat geschikt is voor
kinderen. Niet alle ontzwellende neussprays of
-druppels zijn immers geschikt voor kinderen.
Enkel bepaalde producten komen in aanmerking. Bovendien bestaan er verschillende formules aangepast aan elke leeftijdscategorie.
• Lees aandachtig de bijsluiter alvorens je een
ontzwellend product voor de neus in de vorm
van druppels of een spray aan je kind toedient.
• De dosering moet aangepast zijn aan de leeftijd van het kind.
• De behandeling mag nooit langer dan vijf
dagen duren.

