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Hemofilie is een zeldzame erfelijke aandoening waardoor bloed 
er langer over doet om te stollen.1 Dat betekent dat dagelijkse 
botsingen en je stoten inwendige verborgen bloedingen kunnen 
veroorzaken.
Hemofilie is geen veelvoorkomende aandoening, dus er bestaan veel 
misvattingen en mythen over. Voor degenen die met hemofilie leven, kunnen 
deze misverstanden het leven moeilijk maken, waardoor de getroffen 
kinderen zich onnodig zorgen maken, of hun vertrouwen en eigenwaarde 
verliezen. Leerkrachten spelen een vitale rol bij het geruststellen van 
getroffen kinderen en het ontkrachten van mythen – door deze kinderen aan 
te moedigen deel te nemen aan alles en zich zowel op school als in het leven 
te ontplooien.2

Tegenwoordig genieten de meeste kinderen en leerlingen met hemofilie van 
het schoolleven, net als ieder ander kind. Ze nemen deel aan de dagelijkse 
activiteiten, gaan mee op schoolreisjes en excursies en beoefenen sporten.

Door enkele basisgegevens te begrijpen, is het gemakkelijk om hemofilie 
veilig te controleren, en gemakkelijk om elke kleine verwonding te behandelen.

In scholen en kinderdagverblijven wordt niet verwacht dat er iemand 
aanwezig is die geneesmiddelen of injecties toedient aan kinderen met 
hemofilie terwijl zij onder hun hoede zijn. Dit wordt gedaan door de ouders 
of voogden van het kind, de leerling zelf (indien ouder) of een medisch 
deskundige.3

Als er op uw school of in uw kinderdagverblijf een kind is met hemofilie, dan 
behandelt deze gids de basisgegevens die u moet weten.

Een gids over hemofilie

Let op:
in geval van een ernstige verwonding, dient u de 

hulpdiensten te bellen op via 112  
en te vermelden dat het kind hemofilie heeft.

Hemofilie is een erfelijke genetische aandoening. Een defect gen 
betekent dat er minder van een bepaald eiwit, stollingsfactor 
genaamd, aanwezig is, of dat het eiwit helemaal ontbreekt.  
Dit betekent dat:
• Bloed er langer over doet om te stollen na een verwonding
• Botsingen en stoten inwendige bloedingen kunnen veroorzaken onder 

de huid, in gewrichten en in spieren
• Bij een ernstig hoofdtrauma een bloeding in de schedel kan ontstaan en 

dit druk op de hersenen veroorzaken4

Hemofilie is een zeldzame ziekte.

Er zijn twee hoofdtypen hemofilie:
Hemofilie A = laag niveau van stollingsfactor VIII (8)
Hemofilie B = laag niveau van stollingsfactor IX (9)4
De meeste mensen met hemofilie hebben hemofilie A, waar deze gids over gaat

Hoe wordt hemofilie geërfd?
Het biologische geslacht van een man of een vrouw wordt bepaald 
door de aanwezigheid van twee specifieke chromosomen; X en Y. 
Vrouwen hebben een XX–chromosomenpaar, terwijl mannen een XY–
paar hebben.
Hemofilie is verbonden met het X–chromosoom, en dus zullen de ouders in 
de meeste gevallen op de hoogte zijn van hemofilie in hun familie. Als een 
vrouw het gen voor hemofilie op een van haar X–chromosomen draagt, zal 
elk van haar zonen 50% kans hebben om hemofilie te krijgen.

Ongeveer een derde van de gevallen ontstaat echter spontaan door een 
nieuwe mutatie, en het kan dus zijn dat er geen familiegeschiedenis is.2.

Wat is hemofilie?
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Hoe hemofilie A  
de bloedstolling beïnvloedt
Wanneer we ons verwonden, zet ons lichaam een reeks gebeurtenis-
sen in gang om het bloeden te stoppen. Dit wordt de stollingscas-
cade genoemd en verschillende eiwitten, stollingsfactoren genoemd, 
worden geactiveerd om het bloed te doen stollen. 

De stollingsfactoren werken met 
elkaar samen in een bepaalde 
volgorde  zie ze als een stel 
dominostenen. 

Elke stollingsfactor schakelt de 
volgende in.  
Wanneer alle stollingsfactoren 
ingeschakeld zijn, wordt er een 
stolsel gevormd.

Bij mensen met hemofilie 
gebeurt dit proces niet goed 
door een gebrek aan een 
van de eiwitten, oftewel de 
stollingsfactoren. Dit is een 
beetje alsof er een dominosteen 
ontbreekt.

Kinderen en volwassenen met hemofilie bloeden NIET 
sneller dan normaal, en het betekent ook niet dat het 
bloed overal uitloopt, het duurt alleen langer voor het 
bloeden stopt.

2

Symptomen van hemofillie A

De symptomen en hoe vaak ze gezien worden, hangt af van de ernst 
van de hemofilie, en kunnen van individu tot individu verschillen.

Mild2 Matig2 Ernstig2

Tussen 5% en 50% Tussen 1% en 5% Minder dan 1% 

van de normale hoeveelheid stollingsfactoren.

Een ongewoon lange periode bloeden  
na een zware verwonding of operatie.

Inwendige bloedingen en blauwe plekken  
kunnen duidelijker zichtbaar zijn.

Spontane bloedingen in 
gewrichten of spieren, zonder 

aanwijsbare reden.

Alledaagse klappen en stoten beschadigen kleine bloedvaten in ieder van 
ons en vervolgens kunnen we een blauwe plek opmerken. Normaal stopt het 
bloeden, en wordt de schade hersteld, vaak nog voor we doorhebben dat het 
begonnen is.

Maar als het bloeden bij iemand met hemofilie eenmaal begint, duurt het veel 
langer voordat het stopt. Zelfs kleine, milde verwondingen en stoten kunnen 
leiden tot bloedingen in spieren en gewrichten, waardoor ze ontstoken, 
gezwollen en pijnlijk worden.1

Daarom kan ‘een bloeding’ die iemand met hemofilie ondervindt, een 
behandeling vereisen. Zelfs kinderen met milde of matige hemofilie kunnen 
bloedingen hebben, en sommige kinderen met matige hemofilie vereisen 
dezelfde behandeling krijgen als kinderen met ernstige hemofilie.  

Het geval van elk kind moet individueel worden besproken met de ouders en 
het hemofiliecentrum.
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Behandeling van hemophilie A6

Er zijn twee benaderingen voor de behandeling
• Preventieve behandeling: waarbij geneesmiddelen worden gebruikt om 

bloedingen en daaropvolgende gewrichts, en spierschade te voorkomen, 
‘profylaxe’ of ‘gewone behandeling’ genoemd.

• Behandeling naar behoefte: wanneer geneesmiddelen worden gebruikt 
om langdurige bloedingen te behandelen, ‘on–demand’ genoemd.

Omdat herhaalde bloedingen ook kunnen leiden tot langdurige schade, vooral 
aan de gewrichten, krijgen veel mensen met hemofilie een profylaxebehandeling. 
Dit is meestal doeltreffend om bloedingen te voorkomen die zonder duidelijke 
reden optreden (de zogenaamde ‘spontane bloedingen’), maar soms is ook een 
bijkomende ‘on-demand’ behandeling nodig.
De profylaxebehandeling wordt regelmatig op bepaalde tijdstippen gegeven, zoals  
‘s morgens voor schooltijd of ‘s avonds, door de ouders of door het kind zelf.

Er zijn twee belangrijke soorten geneesmiddelen
voor patiënten met hemofilie:

1. Factorvervangingstherapieën
Tot voor kort bestond de belangrijkste mogelijkheid om hemofilie te 
behandelen uit een regelmatige behandeling met stollingsfactorvervanging, 
waarbij voor hemofilie A factor VIII (8) vervanging werd gebruikt.
Factorvervangingstherapie, vaak gewoon ‘factor’ genoemd, wordt 
toegediend door middel van een infuus in een ader, één of meer keer per 
week of om samen te vallen met activiteiten zoals sport.
Er zijn veel verschillende merknamen voor factor VIII vervangende 
geneesmiddelen, die op een soortgelijke manier werken, door het 
ontbrekende FVIII te vervangen.

Deze ‘domino–cascade’ laat zien 
wat er met de stollingscascade 

gebeurt wanneer het eiwit factor 
VIII ontbreekt. De cascade kan niet 

doorgaan om een fibrinestolsel te 
maken en de bloeding te stoppen.

Wanneer factor VIII (    ) wordt 
toegediend, kan het eiwit aan 

het werk gaan om de ontbrekende 
factor, of domino, te vervangen, en 
de cascade kan doorgaan met het 
produceren van een stolsel dat de 

bloeding stopt.

2. Therapieën die werkt door het kopiëren 
van de ontbrekende stollingsfactoren

De laatste jaren zijn er behandelingen ontwikkeld die geen stollingsfactor 
zijn en anders werken dan de ontbrekende factor te vervangen.

Er is momenteel één niet–factorvervangingstherapie verkrijgbaar.  
Deze wordt eenmaal per week, eenmaal om de 2 weken of éénmaal om de 
vier weken gegeven.

Niet–factorvervangingstherapie 
(          ) vervangt de ontbrekende 

factor VIII niet. In plaats daarvan slaat 
het een brug tussen twee andere 

stollingsfactoren.

Hierdoor kan de rest van de  
stollingsfactoren blijven samenwerken 

om een stolsel te vormen.
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Hoe wordt factor- 
vervangingstherapie gegeven:2
Factorvervangende medicatie wordt rechtstreeks in de bloedbaan van een kind 
geïnjecteerd door een ouder/verzorger, een medisch deskundige of het kind 
zelf, als het oud genoeg is.

Er zijn twee hoofdmethoden:

1. Perifere veneuze (of intraveneuze / IV) toegang
De factor wordt rechtstreeks in een perifere ader 
toegediend, meestal in de hand of de arm, via een 
enkele, wegwerpbare vlindernaald met een slangetje 
eraan vast.

2. Centrale veneuze toegang
de borstkas, toegediend via een centrale katheter of 
een poort (centrale veneuze toegangsapparatuur of CVAD’s).

Centrale katheters
• Een katheter is een flexibel buisje dat door een arts 

in de operatiekamer of op de röntgenafdeling in een 
hoofdader wordt ingebracht

• Het ene uiteinde blijft in de ader, het andere komt 
er door de huid uit, meestal op de borstwand

• De factor wordt via de katheter toegediend
• Sommige kinderen zullen een pakje extra 

gaasjes of blauwe klemmen meenemen.
De hemofilieverpleegkundige zal deze met u 
doornemen als dat nodig is.

Poorten
• Een poort is een klein apparaatje dat onder de huid 

wordt ingebracht, meestal op de borst. Het wordt 
ingebracht door een chirurg.

• Dankzij een zelfhelend membraan (septum) en een 
speciale naald kunnen via de poort meervoudige 
factorinjecties worden toegediend.

• Een poort kan lange tijd onder de huid blijven, 
maanden of jaren, als dat nodig is.

Als een kind met een centrale lijn of een poort tekenen van 
verhoogde temperatuur vertoont, neem dan onmiddellijk contact 

op met de ouders of verzorgers om een medische controle te 
regelen. Dit is om er zeker van te zijn dat er geen  

infectie in de lijn of de poort is.

De behandeling die werkt door 
het kopiëren van de ontbrekende 
stollingsfactor3

De behandeling die werkt door het kopiëren van 
de ontbrekende stollingsfactoren wordt gegeven 
door een subcutane (onder de huid) injectie door 
een ouder/verzorger, een medische deskundige 
of het kind zelf, als het oud genoeg is.
Het wordt alleen gebruikt om bloedingen te 
voorkomen. Als iemand met hemofilie een 
bloeding krijgt terwijl hij/zij deze genees-
middelen gebruikt, kan het zijn dat hij/zij  
nog een andere factorvervangingstherapie 
nodig heeft. Spreek met de ouder/verzorger  
van het kind over de instructies die hij/zij van  
de arts heeft gekregen.

Overige behandelingen6

Tranexaminezuur en desmopressine
Ouders/verzorgers kunnen ervoor kiezen om wat tranexaminezuur op school 
te bewaren, voor gebruik bij een kleine bloeding of bij een ongeluk.

Tranexaminezuur. Het werkt om een stolsel dat zich aan het vormen is vast 
te zetten en helpt de bloeding te stoppen, hetzij alleen, hetzij samen met 
factor– en niet–factorbehandelingen.

Tranexaminezuur kan gebruikt worden bij bloedingen in de mond 
(wiebelende tanden, tandvlees als er een tand uitgevallen is, afgebeten 
tong), neusbloedingen en kan zelfs op een snijwond of schaafwond gebruikt 
worden om het bloeden te helpen stoppen.

Sommige geneesmiddelen kunnen op gaasjes of watten worden aangebracht 
en met enige druk op de bloedende plek worden aangebracht. Bespreek, 
zoals bij alle bloedingen, met de ouder van het kind, de verzorger of het 
hemofiliecentrum, voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Desmopressine (ook bekend als DDAVP) is een ander geneesmiddel dat 
onderhuids wordt ingespoten of in de neus wordt gespoten. Het wordt 
gegeven in plaats van factor VIII (8). Dit geneesmiddel is een hormoon dat de 
voorraden van factor VIII (8) in het lichaam vrijmaakt om bloedingen te helpen 
stoppen. Het wordt gewoonlijk alleen gebruikt voor kinderen met milde 
hemofilie. De ouder, de verzorger of het hemofiliecentrum zal u laten weten 
of en hoe u dit moet geven.

net onder de huid
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Verandering in de behandeling 
van hemofilie A 
Veranderingen in de manier waarop de behandeling wordt gegeven, 
of welke geneesmiddelen worden gebruikt, kunnen tijdelijk 
ontwrichtend en verontrustend zijn voor zowel het kind als het gezin. 
Als er veranderingen komen, maak dan tijd om regelmatig met het 
kind te praten. Bied aanmoediging en steun bij de overgang en 
aanpassing aan het nieuwe regime.8

Katheters en poorten zijn soorten centrale veneuze toegangshulpmiddelen 
of CVAD’s, zoals hierboven behandeld in het gedeelte ‘Hoe wordt 
factorvervangingstherapie gegeven’. Afhankelijk van zijn medische 
behoeften en zijn levensfase kan een kind van het ene hulpmiddel op het 
andere overschakelen, of zelfs van een perifere veneuze naar een centrale 
veneuze toegang, of omgekeerd. Daarvoor is meestal een operatie nodig.

Wijzigingen in een behandelingsregime kunnen 
een tijdelijke aanpassing van de activiteiten 
noodzakelijk maken. De ouder of verzorger of 
hemofilieverpleegkundige, zal u laten weten wat u het 
beste kunt doen.

Complicaties bij hemofilie A – antilichamen en remmers
Ongeveer een derde van de mensen met ernstige 
hemofilie A ontwikkelt resistentie, of antilichamen, tegen de 
factorvervangende geneesmiddelen die ze gebruiken om 
bloedingen te behandelen: deze antilichamen worden ‘remmers’ 
genoemd. Daardoor werkt hun behandeling niet goed meer, 
waardoor bloedingen moeilijker onder controle te krijgen zijn.5

Er zijn andere geneesmiddelen beschikbaar die de remmer 
omzeilen om het bloed te helpen stollen.

Factor VIII–vervanging
Het lichaam gebruikt factor VIII–vervangingstherapie 
om bloedstolsels te maken en bloedingen te stoppen

Een remmer
Remmers zijn antilichamen die in het bloed aan de factor VIII–
vervangingstherapie hechten

Hemofilie A op school/
kinderdagverblijf
Door de doeltreffendheid van de huidige behandelingen zou hemofilie 
geen ernstige gevolgen mogen hebben voor het onderwijs van een kind.3
Families en kinderen die met hemofilie leven, hebben vertrouwen in hun 
leraren, en daarom moet het schoolpersoneel een goed inzicht hebben in de 
mogelijke problemen rond hun aandoening.

Vooruit plannen
Praat met de ouders, de verzorgers of de hemofilieverpleegkundige over 
eventuele speciale regelingen die de school nodig kan hebben 
om aan de behoeften van het kind tegemoet te komen.

Bijvoorbeeld:
• Toegang van ouders/verzorgers tot de lokalen van de 

school om overdag geneesmiddelentoe te dienen;

• Veilige opslag van geneesmiddelen en apparatuur die 
in de schoollokalen wordenbewaard (met inbegrip van 
koeling van geneesmiddelen indien nodig);

• Een kopie van de bloedingsstoringskaart van het kind;

• Contactgegevens van ouders/verzorgers; de huisarts van het kind of de ge- 
specialiseerde hemofilieverpleegkundige; en het plaatselijke hemofiliecentrum;

• Als een kind een bloeding heeft gehad, kan het op school extra steun 
nodig hebben voor mobiliteit, zoals het gebruik van krukken en de toegang 
tot een invalidentoilet. Bespreek dit alstublieft met de ouder of verzorger.

Gevolgen voor de aanwezigheid
Hoewel het voor kinderen met hemofilie net zo belangrijk is als voor andere 
kinderen om regelmatig naar school of naar de kinderdagverblijf te gaan, 
kunnen er momenten zijn waarop ze school moeten missen terwijl ze 
herstellen na een bloeding of wanneer ze een afspraak in de hemofiliekliniek 
moeten bijwonen. In zeer zeldzame omstandigheden kunnen ze een 
hulpmiddel nodig hebben, zoals een rolstoel of krukken. 

Het is goed om daarvan op de hoogte te zijn en vóór de gebeurtenis de 
nodige regelingen getroffen te hebben. U zult natuurlijk alles willen doen 
wat in uw vermogen ligt om een kind dat afwezig is geweest te helpen 
het gemiste werk in te halen en weer in zijn/haar normale schoolroutine te 
komen.
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Schoolreisjes en evenementen
Zoals bij alle kinderen is het 
belangrijk dat u zich concentreert 
op alle dingen die ze wel kunnen 
in plaats van op die paar dingen die 
ze niet kunnen.
Met wat planning en overleg is er 
geen reden waarom kinderen met hemofilie niet van het volledige 
leerprogramma kunnen genieten, inclusief de meeste buitenschoolse 
activiteiten. Als er schoolreisjes gepland zijn, denk dan vooruit aan:
• Toediening van gewone geneesmiddelen – kan de leerling zelf 

geneesmiddelen toedienen?(kunnen de ouders/voogden het kind 
vergezellen op het uitstapje?);

• Denk aan het kind: aantal personeelsleden;
• Toegankelijkheid (indien een probleem) 
• Koeling van geneesmiddelen (indien nodig);
• Een kopie van de bloedingsstoringskaart van het kind;
• Gegevens over het dichtstbijzijnde hemofiliecentrum en arts of 

gespecialiseerde hemofilieverpleegkundige;
Bovendien moet u voor reizen naar het buitenland, ook denken aan
• Regelingen voor reis–/medische verzekering;
• Een medische verklaring van de huisarts voor de douane en eventuele 

medische voorzieningen;
• Informatie over de plaatselijke behandelingsfaciliteiten.

Sport en lichaamsbeweging
Over het algemeen kunnen de meeste activiteiten op school door een 
kind met hemofilie worden gedaan. De enige voor de hand liggende 
uitzonderingen zouden contactsporten zijn, zoals rugby en boksen, wegens 
het risico van hoofd– en nekletsel. Het beoefenen van teamsporten helpt 
om zelfvertrouwen op te bouwen, en zwemmen is uitstekend als weinig 
belastende lichaamsbeweging.

Houd de ouders op de hoogte van de roosters voor de gymlessen, of van 
de deelname aan sporten of evenementen die lichamelijk contact kunnen 
inhouden. 

Sommige kinderen geven er de voorkeur aan betrokken te worden bij alle 
warming–up–activiteiten voor contactsporten, zoals rugby, zelfs als ze niet 
aan wedstrijden kunnen deelnemen. Het is het beste om met de familie en 
het kind hun voorkeuren te bespreken.

Een bloeding herkennen 
en behandelen
Er zijn verwondingen die een bloeding veroorzaken. Oudere kinderen 
met hemofilie kunnen misschien uitleggen welk ongemak zij voelen, 
met woorden als ‘opgezwollen’, ‘heet’ en ‘tintelend’, terwijl jongere 
kinderen dat misschien niet kunnen.
Let altijd op kinderen met hemofilie in kinderdagverblijven, de kleuterschool 
of de lagere school die zonder duidelijke reden huilen of angstig lijken; 
misschien hebben ze pijn door een bloeding en hebben ze uw geruststelling 
en hulp nodig.

Gewone snijwonden, schaafwonden en kneuzingen6

Kleine snijwonden, schrammen en kneuzingen, die een alledaags onderdeel 
van de kindertijd vormen, veroorzaken normaal geen grote problemen 
voor een kind met hemofilie, vooral niet als het een profylaxebehandeling 
ondergaat. Normale eerste hulp is voldoende.

Mensen met hemofilie hebben geen ‘dunner’ bloed en bloeden niet meer of 
sneller dan anderen. Neusbloedingen, snijwonden en schaafwonden worden 
met standaard eerstehulpmaatregelen vertraagd en gestopt.

Bij elke vorm van open bloeding of bij het morsen van bloed moeten de 
gebruikelijke voorzorgsmaatregelen worden genomen (bv. handschoenen 
dragen, schoonmaken met een verdunde bleekoplossing en papieren 
handdoeken, veilige verwijdering in een verzegelde polytheenzak).

Bedek snij– en schaafwonden met een pleister en/of een verband en oefen 
gedurende enkele minuten directe druk uit. Als een snee diep is en mogelijk 
moet worden gehecht, dek deze dan af en neem contact op met het 
plaatselijke hemofiliecentrum van het kind voor behandeling.

Blauwe plekken zijn alleen een probleem als ze bijzonder pijnlijk zijn. Dit kan 
wijzen op een diepere onderliggende bloeding. Blauwe plekken als gevolg 
van hoofdletsel of verwondingen aan de geslachtsorganen kunnen ernstige 
gevolgen hebben en moeten onmiddellijk voor behandeling worden 
doorverwezen.

Geef nooit geneesmiddelen die aspirine (acetylsalicylzuur) 
bevatten of niet–steroïde ontstekingsremmers,  

zoals ibuprofen, deze beïnvloeden de bloedstolling  
en zullen het probleem erger maken.
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Spier- en gewrichtsbloedingen2,3

Oudere kinderen zouden zelf moeten kunnen zeggen of ze een bloeding hebben.

Jongeren kunnen aangeven dat er een probleem is door van streek te 
lijken of door een ledemaat te ‘beschermen’ door te hinken of het niet te 
gebruiken. De meest voorkomende plaatsen voor gewrichtsbloedingen zijn 
de schouder, de elleboog, de pols, de heup, de knie en de enkel.

Gewrichts– of spierbloedingen moeten zo snel mogelijk door de ouder of het 
hemofiliecentrum worden behandeld.

Tekenen van bloedingen in gewrichten of spieren:
• Het gebied kan strak, warm of gezwollen aanvoelen;
• het ledemaat is vaak pijnlijk, stijf of moeilijk te strekken
• het gebied kan een tintelend gevoel geven
• de ledematen kunnen er ongelijk uitzien
• er kan een duidelijke knobbel, zwelling of blauwe plek zijn
• roodheid
• warmte boven het aangetaste gewricht of de aangetaste spier
• verlies of beperking van beweging
• Het kan zijn dat er helemaal geen duidelijk teken is – maar neem altijd 

contact op met de ouders  vraag om hulp van het hemofiliecentrum.

Neusbloedingen3

Terwijl het kind rechtop zit, oefent u gedurende 10 tot 20 minuten stevige 
druk uit op het aangetaste neusgat, of legt u gedurende maximaal 5 minuten 
een ijspack in een handdoek op de brug van de neus, of beide. Als het 
bloeden niet stopt, neem dan contact op met de ouders/verzorgers of het 
hemofiliecentrum.

Bloedingen aan de tong, of in de mond8

Bloedingen in de mond zijn moeilijker te behandelen omdat de stolsels die 
zich vormen, ofwel worden losgemaakt door de tong of het voedsel, ofwel 
worden weggespoeld door het speeksel. Op een ijsblokje zuigen kan werk-
en, maar meestal moet een bloeding in de mond behandeld worden in het 
hemofiliecentrum. 
Wiebelende tanden en tanden die uitvallen behoren tot de 
kindertijd. Voor hemofiliepatiënten kan het nuttig zijn om  
ijslolly’s ter beschikking te hebben.

Behandel elke bloeding rond het gezicht, de hals of de 
keel als een noodgeval en betrek onmiddellijk de ouders/

verzorgers en het hemofiliecentrum erbij.

Hoofdletsels2,3

Elk hoofdletsel kan potentieel ernstig zijn: als er een bloeding binnen de 
schedel optreedt, komt er gevaarlijke druk op de hersenen. Zelfs als u denkt 
dat de verwonding echt onbeduidend is, moet u het kind de rest van de dag 
toch goed in de gaten houden. Informeer ouders/verzorgers, zodat u, of zij, 
geen vitale waarschuwingssignalen van iets ernstigs missen. Vraag in geval 
van twijfel hulp aan het hemofiliecentrum.

Lichte hoofdletsels
Kinderen stoten vaak hun hoofd. Als ze niet al te overstuur zijn en geen pijn 
hebben, is het onwaarschijnlijk dat de bult een bloeding heeft veroorzaakt 
en hoeft deze waarschijnlijk niet te worden behandeld. Toch moet u het kind 
goed in de gaten houden en bij twijfel hulp inroepen.

Als de stoot op het hoofd hard genoeg was om blauwe plekken of zwellingen 
te veroorzaken, moet hij/zij altijd door de ouders of het hemofiliecentrum 
behandeld worden.

Ernstige hoofdletsels
Ernstig trauma is meestal het gevolg van een harde klap op het hoofd. Een 
verwonding waardoor een kind bewusteloos raakt is altijd zeer ernstig, maar 
vooral voor kinderen met hemofilie. Het kan heel goed zijn dat het niet 
onmiddellijk duidelijk is dat het hoofd werkelijk een klap heeft gekregen,  
bijvoorbeeld bij een botsing of een val waarbij het kind in orde lijkt.

Tekenen van een ernstige hoofdbloeding:
• Aanhoudende of verergerende hoofdpijn
• Misselijkheid en / of braken
• Slaperigheid of abnormaal gedrag
• Zwakte in één of meer ledematen
• Onhandigheid of slechte coördinatie
• Stijfheid of pijn in de nek
• Wazig of dubbel zicht
• Scheel kijken
• Verlies van evenwicht
• Toevallen of stuiptrekkingen
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Meest voorkomende bloedingen8

Naarmate ze groeien, zullen de meeste kinderen met hemofilie zelf de 
tekenen herkennen om te weten of ze een bloeding hebben. Toch zullen ze 
niet altijd problemen onder uw aandacht willen brengen. Let op ongewone 
rust of belemmerde beweeglijkheid en controleer op dezelfde tekenen als 
bij jongere kinderen. 

Neem in geval van twijfel contact op met de ouders/verzorgers van het kind 
of het hemofiliecentrum.

Abdominale verwondingen2

Elke stoot tegen de buik moet goed in de gaten gehouden worden, het is 
moeilijk inwendig trauma en bloedingen op te sporen. Ouders / verzorgers 
moeten onmiddellijk op de hoogte worden gebracht. Het personeel moet  
letten op verontrustende symptomen die medisch ingrijpen kunnen vereisen.

Tekenen van een abdominale bloeding:
• Zwarte, bloederige of teerachtige ontlasting

• Rode of bruine urine

• Pijn

• Overgeven van bloed (zwart of rood)

Als u een van deze symptomen ziet, ongeacht hoe 
het letsel is ontstaan, moet het kind zo snel mogelijk 

behandeld worden door het dichtstbijzijnde ziekenhuis 
of hemofiliecentrum.

Samenvatting: wat u moet doen

Bel de ouder/verzorger van het kind  en/of
bel het hemofiliecentrum van het kind voor advies

Als er zwelling of ongemak is, breng dan een 
ijskompres aan op de getroffen plaats. Een zak 
diepvriesgroenten of in een handdoek gewikkelde 
ijsblokjes zijn een doeltreffende vervanger.

Geef nooit geneesmiddelen die aspirine (acetylsalicylzuur) 
bevatten of niet–steroïde ontstekingsremmers, zoals 
ibuprofen, deze beïnvloeden de bloedstolling en zullen 
het probleem erger maken.

Kinderen met hemofilie moeten net als ieder ander 
kind behandeld worden. Wees gewoon een beetje extra waakzaam, 

zodat u bloedingen leert herkennen.
Deze informatie moet in de school of kinderdagverblijf op uitgebreide 

schaal worden verspreid, zodat alle personeelsleden weten  
waar ze op moeten letten.
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FAQ: praktische zaken in de klas3

Zal ik gevraagd worden hemofiliebehandeling toe te dienen? Nee.
Als een kind hemofilie heeft, en het nog niet zelf zijn medicatie kan regelen, 
wordt de dagelijkse behandeling verzorgd door de ouders/verzorgers of door 
medische deskundigen die naar de school of het kinderdagverblijf komen.

Moet ik een speciale opleiding of kennis hebben? Nee. 
Maakt u zich vertrouwd met de belangrijkste gegevens die in deze brochure 
staan. Als u meer wilt weten, zie dan de hieronder vermelde bronnen en 
contacten.

Vormt de aandoening een speciaal risico voor anderen op school?
Helemaal niet. Hemofilie is niet besmettelijk of infectieus.  
Als een verwonding ooit een wond veroorzaakt die bloedt, gebruik dan 
precies dezelfde eerste hulp–technieken en voorzorgsmaatregelen als u 
normaal zou doen. Als kinderen zelf geneesmiddelen injecteren, zullen ze de 
procedure kennen om hun naalden veilig weg te gooien.

Hoe kan ik een kind met hemofilie het best helpen?
Zoals bij elk kind, moet u er voor het kind zijn. 

Leer het kind goed kennen, verdien zijn/haar 
vertrouwen en neem de tijd om regelmatig met 
hem/haar te praten. Hoe beter uw verstandhouding 
met het kind en het gezin is, hoe meer steun, 
geruststelling en inzicht u zult kunnen geven.

Alles in het werk stellen om de kinderen aan te 
moedigen deel te nemen aan en te genieten van  
alle aspecten van het leven, zowel binnen als  
buiten de school. 

Weet waar u op moet letten bij mogelijke 
bloedingen, hoe u contact kunt opnemen met 
ouders/verzorgers of met het hemofiliecentrum  
voor advies, en hoe u uw elementaire eerste hulp  
in de klas kunt gebruiken.

Hemofilietermen: woordenlijst
Container voor scherpe instrumenten – lekvrije, stevige, 
doorprikbestendige container met een hersluitbaar deksel, gebruikt om 
gebruikte scherpe instrumenten veilig op te bergen en te vervoeren

Drager: een vrouw die het defecte hemofilie–stollingsgen op een van haar 
X–chromosomen heeft.

Factor: geneeskundige behandeling: in de handel verkrijgbare preparaten 
van stollingsfactoren

Hulpmiddel voor centrale veneuze toegang (CVAD): 
medisch hulpmiddel dat operatief in het lichaam wordt ingebracht om 
factorconcentraten, geneesmiddelen of infuusoplossingen af te geven, of om 
bloed uit een ader te nemen

Infuseren: factor / behandeling toedienen in een ader

On–demand: behandeling van een aandoening naar behoefte

Perifere ader: een ader die deel uitmaakt van de buitenste 
bloedsomloop, zoals in de arm of de hand, in plaats van een centrale ader, 
dat is een grotere ader, zoals in de lies of de hals

Perifere veneuze toegang: de mogelijkheid om een behandeling in 
perifere aders toe te dienen

Poort: klein apparaat dat gebruikt wordt om vloeistoffen toe te dienen of 
bloed te halen uit een ader die onder de huid wordt ingebracht door een arts 
in de operatiekamer

Profylaxe: voorkoming van bloedingen door regelmatige toediening van 
de behandeling

Scherpe instrumenten: naalden, spuiten met naalden, scalpels en 
lancetten die na gebruik moeten worden weggegooid als biomedisch afval

Subcutane injectie: een manier om medicatie te geven, waarbij met een 
naald een kleine hoeveelheid vlak onder de huid wordt ingespoten.

Vlindernaald: kleine naald, in de vorm van een vlinder, met aangehecht 
slangetje, gebruikt voor perifere veneuze toegang.
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Nuttige hulpbronnen
De hemofilievereniging
www.ahvh.be/nl
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