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Beste patiënt,

Deze brochure geeft u meer 
informatie over de behandeling 
van een hersenschudding 
en tracht op een aantal veel 
gestelde vragen antwoord te 
geven.

Mocht u na het lezen van deze 
brochure nog vragen hebben, 
aarzel dan niet om ze te stellen. 
Uw behandelende arts en de 
verpleegkundigen zijn steeds 
bereid om op al uw vragen te 
antwoorden.
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1.  Wat is een hersenschudding 3
1.1  Waar moet u op letten?
1.2  Wanneer komt u best terug naar 

het ziekenhuis?
1.3  Contact
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01 WAT IS EEN 
HERSEN-

SCHUDDING
De hersenen zitten veilig weg-
geborgen in de schedel. Toch 
kan het voorkomen dat door een 
ongeval de hersenen een stevige 
klap te verduren krijgen.

Uw kind of familielid heeft een 
lichte hersenschudding en mag 
met u mee naar huis. Hoe ver-
der...

1.1 Waar moet u op let-
ten?
• Wekadvies: maak hem/haar 

om de 2 uur goed wakker (ook 
tijdens de eerste nacht) en let 
goed op de reactie, met name:
- wordt hij/zij goed wakker?
- huilt hij/zij?
- is hij/zij aanspreekbaar?

• Kijk naar de pupillen: zijn ze 
van gelijke grootte? (ongelijke 
pupillen: zie foto beneden)

1.2 Wanneer komt u best 
terug naar het ziekenhuis?
• Hij/zij wordt moeilijk wakker
• Hij/zij is suf, afwezig
• De pupillen zijn ongelijk
• Hij/zij is misselijk, moet meer-

maals overgeven
• Als deze symptomen ernstig 

toenemen.

1.3 Contact
Indien u vragen hebt of ongerust 
bent, kan u ons altijd contacteren. 
Spoedgevallen ZOL campus Maas 
en Kempen: Tel. 089/50 60 00
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