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Wat is het?
Iedereen heeft w eleens keelpijn. Soms heeft u alleen maar een vervelend gevoel, maar
het kan ook zijn dat u moeilijk kunt slikken of praten. Vaak gaat keelpijn samen met
verkoudheid.
Bij een ontsteking ziet het achter in uw keel meestal flink rood. Soms zijn er w itachtige
plekken of dik w it slijm te zien. De klieren in uw hals kunnen opgezet en gevoelig zijn. U
kunt bij keelpijn ook koorts krijgen.

Waardoor komt het?
Keelpijn kan verschillende oorzaken hebben. Meestal is een ontsteking de boosdoener,
maar het kan ook ontstaan door overbelasting van de keel. Roken, een rokerige
omgeving, veel praten of schreeuw en vormen een belasting voor uw keel en kunnen
irritatie veroorzaken.

Kan het kwaad?
Keelpijn is vaak hinderlijk maar kan zelden kw aad. Het gaat meestal binnen een w eek
vanzelf over. Wanneer u uw keel voortdurend belast door roken, schreeuw en of veel
praten, kan keelpijn w el eens langer duren.

Wat kunt u er zelf aan doen?
Koud drinken of een w aterijsje w illen de pijn w el eens verzachten. Ook zuigen op
een dropje kan de pijn verlichten. Speciale zuigtabletten zijn niet nodig. Drop w erkt
net zo goed.
Gorgelen met kamillethee of zout w ater smaakt niet zo lekker, maar sommige
mensen vinden er w el baat bij. U krijgt een juiste zoutoplossing als u in een glas
w arm w ater één theelepeltje zout oplost. Gorgeldranken uit de w inkel w erken niet
beter, maar sommige mensen vinden ze minder vies smaken.
Gun uzelf rust als u voelt dat u dat nodig heeft. Zeker als u koorts heeft en u zich
niet lekker voelt. U doet er goed aan om vooral uw stem rust te geven. Dat w il
zeggen: praat zo min mogelijk.
Als de pijn erg hinderlijk is, kan een pijnstiller helpen. Voorbeelden van pijnstillers
zijn: paracetamol, ibuprofen, diclofenac of naproxen.

Wanneer naar de huisarts?
Neem contact op met uw huisarts:
als
als
als
als
als

u na drie dagen nog steeds koorts heeft;
drinken of slikken niet meer gaat;
de keelpijn samengaat met huiduitslag in uw gezicht en op uw romp;
de keelpijn langer dan zeven dagen aanhoudt;
u steeds zieker w ordt.

Bij kinderen is het nodig dat u direct contact opneemt met uw huisarts:
als uw kind een erg zieke indruk maakt;
als uw kind het benauw d heeft;
als uw kind het speeksel niet kan w egslikken.
Wanneer er andere verschijnselen zijn w aarover u zich zorgen maakt, overleg dan met
uw huisarts.
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