Spoedgevallen

Wekadvies
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Beste patiënt,
Jijzelf hebt of jouw kind heeft een hersenschudding opgelopen.
Je hebt de arts gesproken en die heeft je
wekadvies gegeven. Dit betekent dat iemand
elke 2 uur (gedurende 24 uur) moet controleren of de patiënt goed alert (wakker en
aanspreekbaar) is. Dit moet ook ’s nachts
gebeuren als de patiënt slaapt.
Bij een schedeltrauma is er immers een
kleine kans dat een bloedvat in de schedel
beschadigd is. Een eerste teken hiervan is
dat de patiënt suf wordt. Zelf merkt hij/zij dit
niet: iemand anders moet dit dus regelmatig
controleren.

Wat moet je doen?
Het wekadvies geldt alleen voor de eerste
24 uur na het oplopen van de hersenschudding.

Volwassenen
Maak de patiënt elke 2 uur wakker om te zien
of deze goed aanspreekbaar is. Gemompel is
niet voldoende!
Let op: je mag de eerste 24 uur geen slaapmiddelen of alcohol gebruiken. Neem ook
geen pijnstillers op basis van acetylsalisylzuur
(Aspegic®, Aspirine®, Cardioaspirine®, …).
Deze middelen hebben namelijk een bloedverdunnend effect! Bij hoofdpijn mag je wel
een paracetamol (Dafalgan®) innemen, tot
maximaal 4 gr per 24 uur).

Kinderen

Maak het kind elke 2 uur wakker om te zien of
deze goed aanspreekbaar is. Stel een aantal
open vragen, waarop hij/zij gericht moet
antwoorden.
Bijvoorbeeld: Wat heb je gisteren gegeten?
Waar zijn we vandaag naartoe geweest?
Enkel ja/neen-vragen zijn niet voldoende. Als
je kind slaapt moet je hem/haar goed wakker
maken.
Let op: geef je kind geen pijnstillers op basis
van acetylsalisylzuur (Aspegic®). Bij hoofdpijn
mag je wel een paracetamol (Perdolan®,
Dafalgan®, Mobistix®, …) geven.

Belangrijk
Contacteer onmiddellijk jouw huisarts of de
spoedgevallendienst indien één van volgende
symptomen optreedt:
•
•
•
•
•
•

braken
de persoon is niet wekbaar
snurkende ademhaling
abnormale krachtige en diepe ademhaling
ongelijke pupillen (de één is groter dan de
andere)
stuipen (ongecontroleerde bewegingen of
trekkingen)

Vragen?
Heb je vragen? Spreek dan de spoedverpleegkundige of behandelend arts aan: ze
zijn er om jou te helpen!
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Wij wensen jou alvast een
spoedig herstel!

CAMPUS RUMST
‘s Herenbaan 172 | 2840 Rumst
algemeen: 03 880 90 11
afspraken: 03 880 91 90
spoedgevallen: 03 880 95 20

CAMPUS BORNEM
Kasteelstraat 23 | 2880 Bornem
algemeen: 03 890 16 11
spoedgevallen: 03 890 16 03
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