
  

 

SAP 14273 

Commotio 

Informatiebrochure voor patiënten 

Beste patiënt 

 

U bood zich op onze spoedgevallendienst aan na een val of slag op het hoofd.  
 
In deze brochure willen we een aantal adviezen formuleren die voor u van toepassing 
zijn voor verdere observatie thuis. 
 

Risico’s 

Vaak kan door een val of door een harde slag op het hoofd een wonde of een buil  
ontstaan. Soms is er echter niets aan het hoofd te zien. De eerste dagen na het ongeval 
kan u last hebben van hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid, vermoeidheid, lichtschuw-
heid en/of moeilijkheden met concentreren. 

Deze klachten zijn meestal van voorbijgaande aard.  

In uitzonderlijke gevallen kan door een val of slag op het hoofd een zwelling of bloeding 
in de hersenen ontstaan. Dit kan soms blijvende letsels met zich meebrengen of fataal 
aflopen.  
 

 

 

 

 



  

 

 

Alarmsignalen 

Omdat een zwelling of bloeding in de hersenen niet zichtbaar is en soms heel geleidelijk 
ontstaat, is het belangrijk gedurende de eerste 24 uur op bepaalde tekens te letten. 

In geval van fors toenemende hoofdpijn, aanhoudende misselijkheid of braken,  
verwardheid of sufheid, neem dan onmiddellijk contact op met uw huisarts of de 

huisarts van wacht. 

Door sufheid of verwardheid is het mogelijk dat u niet meer in staat bent om zelf hulp 

te roepen. Daarom is het van belang een gezinslid of kennis te vragen om u te  

begeleiden gedurende de eerste 24 uur na een val of slag op het hoofd. Deze persoon 

moet regelmatig controleren of u normaal reageert als hij of zij u aanspreekt. Dit moet 

ook gebeuren terwijl u slaapt. 

 

 

Wekadvies 

De eerste 24 uur na de val of slag op het hoofd moet iemand u regelmatig controleren. 
Dat betekent dat iemand bij u thuis moet blijven slapen.  
 
Voor de persoon die u in de gaten houdt, gelden onderstaande richtlijnen. 

- De eerste zes uur moet u de patiënt ieder uur controleren, daarna iedere twee uur. 

 Wek de patiënt: spreek hem of haar aan, vraag bijvoorbeeld naar zijn/haar 
naam, waar hij of zij is. Als dit niet onmiddellijk lukt, raak de patiënt dan aan of 
knijp hem/haar even. 

- Als de patiënt niet normaal reageert, neem dan onmiddellijk contact op met de 
huisarts of bel het hulpcentrum ‘112’. Sufheid kan op een verslechtering van de  
toestand wijzen.  

 

 

 



  

 

 

Medicatiegebruik 

Voor de hoofdpijn mag u enkel paracetamol (eveneens verkocht onder de naam  
Dafalgan®, Algostase®, Perdolan®, Dolol® of Panadol®, …) gebruiken omdat veel andere 
pijnstillers als bijwerking hebben dat het bloed minder snel stolt, waardoor een  
bloeding eventueel veel uitgebreider kan zijn. Vermijd het gebruik van slaapmedicatie 
en alcohol omdat deze middelen extra sufheid veroorzaken waardoor uw toestand  
minder goed te beoordelen is. 

 

 

Wat na de hersenschudding? 

De eerste periode na het ongeval kunnen tal van klachten optreden. Veel voorkomende 
klachten zijn hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid, gevoeligheid voor licht en geluid, 
dubbel zien, traag denken, problemen met concentreren, prikkelbaarheid en vergeet-
achtigheid. De klachten gaan meestal vanzelf over, maar kunnen wel enkele weken  
duren. Als de klachten na enkele dagen niet verminderen of erger worden, moet u  
zeker een arts raadplegen. 
 

 



  

 

Contact 

 

Secretariaat neurologie Az Damiaan Oostende 
Gouwelozestraat 100 
8400 Oostende 
Tel.: 059 41 41 20 
 

Huisarts van wacht  
Tel.: 059 70 97 98  
 

Spoedgevallen Az Damiaan  
Route 100  
Tel.: 059 41 40 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Az Damiaan vzw, december 2015. Niets uit deze brochure mag worden  

overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming.  

Deze brochure bevat algemene informatie en is bedoeld als aanvulling op het  

gesprek met uw zorgverlener. 

Az Damiaan vzw 
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info@azdamiaan.be 

www.azdamiaan.be 


