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Inleiding 

Deze brochure geeft u meer uitleg over valse kroep en hoe dit kan 
behandeld worden. Hebt u na het lezen van deze brochure nog vragen? 
Aarzel dan zeker niet om deze te stellen. Uw arts en verpleegkundigen 
zullen u graag meer uitleg geven. 
 

Informatie over valse kroep 

Valse kroep is een virale infectie van de luchtwegen, voornamelijk rond 
de stembanden. Meestal treft het jonge kinderen tussen één en vijf jaar. 
De meeste kinderen krijgen dit slechts éénmaal, sommige kinderen 
kunnen het meermaals krijgen. 
 
Symptomen van valse kroep: meestal heeft het kind een waterige 
neusloop en begint het ’s nachts plots te hoesten met een typische 
blafhoest, heesheid en benauwdheid. 
 

Behandeling 

Als uw kind wegens ademnood ’s nachts in het ziekenhuis wordt 
opgenomen, nemen wij volgende maatregelen: 

 
 Uw kind krijgt frequente aërosoltherapie met aangepaste medicatie 

om de zwelling rond het strottenhoofd en de stemspleet, 
veroorzaakt door deze virale infectie, te verminderen.  
 

 Als er geen verbetering optreedt, kan het gebeuren dat uw kind 
een infuus krijgt zodat we via een adertje medicatie kunnen 
inspuiten.  

 
De meeste klachten van valse kroep duren twee à drie nachten, dus het 
verblijf van uw kind in het ziekenhuis kan 24 of 48 uur duren. 
 
Indien uw kind ’s nachts geen ernstige aanvallen van valse kroep meer 
heeft, wordt het ontslagen uit het ziekenhuis. Meestal moet de 
aërosoltherapie thuis verdergezet worden. 
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Tot slot 

Hebt u na het lezen van deze brochure nog vragen of opmerkingen, dan 
kunt u terecht bij uw behandelend arts. Wij hopen van harte dat deze 
brochure u meer duidelijkheid heeft geboden over valse kroep. 

Persoonlijke notities/ vragen  

Hebt u nog vragen of opmerkingen, dan kunt u ze hier noteren. Zo hebt u 
ze altijd bij de hand tijdens een gesprek met de arts of verpleegkundige. 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

Alle informatie over de dienst kindergeneeskunde, de kinderafdeling en 

het kinderdagziekenhuis vind je op www.azturnhout.be/kinderen.   

https://azturnhout.iprova.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=4228b43f-2439-47ec-889a-024c3a193f21
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Blijf op de hoogte via www.facebook.com/azturnhout 
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