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Wekadvies 
 
Na onderzoek is gebleken dat voor u een wekadvies noodzakelijk is. Een opname in 
het ziekenhuis is niet nodig. Wel is controle vereist omdat nieuwe symptomen en 
onverwachte complicaties kunnen ontstaan binnen enkele uren of dagen na het 
ongeval. 
 

Belangrijk: Er moet thuis iemand aanwezig zijn die u de eerste 24 uur in de 
gaten houdt. 
 

Thuis controleren: 
1. Het ontstaan van misselijkheid en braken; 
2. Hevige hoofdpijn; 
3. Stuiptrekkingen of flauw vallen; 
4. Verwardheid en/of vreemd gedrag; 
5. Waterige of bloederige afscheiding uit neus en/of oor; 
6. Gevoels- en/of krachtverlies in armen en benen; 
7. Problemen met zien zoals: dubbel zien, moeilijk bewegen van de ogen, pupilverschil 

tussen de ogen (tenzij dit al bekend is);  
8. Toenemende slaperigheid en/of sufheid; 
9. Moeilijk te wekken, wanneer u slaapt. 

 

Wekadvies: 

 De eerste 4 uur na het ongeval moet u ieder uur gewekt worden. 

 De volgende 20 uur na het ongeval moet u iedere 2 uur gewekt worden. 
 

Als een van bovengenoemde klachten optreedt of bij twijfel, neem dan direct 
contact op met het ziekenhuis. 
 

 (077) 320 58 10  (24 uur bereikbaar) 
Een verpleegkundige van de Spoedeisende Hulp staat u te woord en spreekt met u 
af hoe verder te handelen.  
 
Algemeen 
Wanneer zwelling optreedt op de plaats van verwonding dan kunt u koelen met een 
ijskompres of een ander koud kompres. Let er op dat het ijs niet direct op de huid 
gelegd wordt, maar leg er bijvoorbeeld een handdoek tussen. Dit voorkomt 
beschadiging van de huid. 
 
U kunt normaal eten en drinken. Het is verstandig de eerste 3 dagen geen 
alcoholhoudende dranken te nuttigen. 
 
Gebruik geen slaapmedicatie of rustgevende medicijnen. Deze kunnen het wekken 
moeilijker maken. 
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Gebruik geen pijnstillers die aspirine bevatten. U kunt wel paracetamol innemen of 
de medicijnen die zijn voorgeschreven door de arts op de Spoedeisende Hulp. 
 
 
VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg 
 
Locatie Venlo 
 
afdeling Spoedeisende Hulp: 
 
 (077) 320 58 10  (24 uur bereikbaar) 
 

Meer informatie 
 
Praktische medische informatie na uw bezoek aan de SEH vindt u op de website 
www. sehzorg.nl of via de gratis app “seh zorg”. De website is ontwikkeld door de 
Nederlandse Vereniging voor Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA). U vindt hier 
antwoorden op veel gestelde vragen. 
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VieCuri Medisch Centrum  
 
Locatie Venlo  
Tegelseweg 210 
5912 BL Venlo 
(077) 320 55 55 
 
Locatie Venray 
Merseloseweg 130  
5801 CE Venray  
 (0478) 52 22 22 
 
internet: www.viecuri.nl 
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