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1. DOEL 
 
Dit document geeft weer wanneer en op welke wijze Stesolid binnen Het Robertshuis wordt 
toegediend.  
 
2. DEFINITIE 
 
Stesolid is een middel dat een epileptische aanval kan laten stoppen. We noemen dit een 
coupeermiddel. De werkzame stof in Stesolid is diazepam oftewel valium. Het werkt binnen een 
aantal minuten en zorgt voor verslapping van de spieren. Wanneer er sprake was van een 
verkramping van de ademhalingsspieren, komt hierdoor de ademhaling weer normaal op gang. 
 
Kenmerken van een epileptische aanval 
Een epileptische aanval kan er per kind heel verschillend uitzien. Een aantal mogelijke verschijningen:  
• stijf worden over het gehele lichaam;  
• spierschokken/trekkingen; 
• bewusteloos raken;  
• tijdelijk stoppen met ademen en/of blauw zien;  
• onwillekeurige bewegingen maken: smakken, slikken, kauwen, friemelen met de handen;  
• (langdurig) staren, waarbij u geen contact kunt krijgen met het kind;  
• een combinatie van bovengenoemde verschijnselen. 
 
Kortdurende en langdurige aanval 
Wanneer het kind een epileptische aanval krijgt is het meestal niet nodig om naar het ziekenhuis te 
komen. Een kortdurende aanval (korter dan vijf minuten) is in de meeste gevallen niet schadelijk. Bij 
langdurige aanvallen en vooral wanneer het kind slecht doorademt en erg blauw wordt, kan het 
nadelig zijn voor de gezondheid. 
 
Wat kunt u doen bij een aanval? 
• Blijf kalm.  
• Houd de tijd in de gaten. Ook het observeren van de aanval is goed, zodat u dit later kunt 

beschrijven of verwoorden.  
• Wanneer het kind op school, dagverblijf of niet thuis is tijdens een aanval, zorg dan dat iemand de 

ouders belt. Het is raadzaam om hier van tevoren afspraken over te maken. 
• Leg het kind met de epileptische aanval in de stabiele zijligging. Zolang het kind verstijfd is, kan 

het zijn dat draaien niet mogelijk is. Draai dan niet en voorkom zo verdere verwondingen. Zodra 
het wel mogelijk is, draai dan het kind op zijn/haar zij in de stabiele zijligging. 

• Leg een kussentje of iets dergelijks onder het hoofd en blijf bij het kind.  
• Stop niets in de mond van het kind om te voorkomen dat hij/zij op de tong of lippen bijt. Een 

tongbeet is onschuldig. Ingrijpen kan tot beschadiging van het gebit leiden.  
• Houd scherpe voorwerpen uit de buurt van het kind. 
 
Na de aanval 
Door een aanval kunnen de hersenen sterk oververmoeid raken. Hierdoor treedt er na de aanval vaak 
een diepe slaap in, waaruit de persoon niet goed te wekken is. Deze diepe slaap hoort dus niet meer 
bij de aanval en het kind wordt na enige tijd vanzelf weer wakker. 
 
3. TOEPASSINGSGEBIED 
 
Het protocol is van toepassing op alle werknemers van Het Robertshuis.  
 
4. WERKWIJZE 
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Voor het toedienen van Stesolid dient de volgende werkwijze worden gevolgd: 
• Verwijder het dopje van de rectiole. 
• Leg het kind bij voorkeur op de buik of op de zij en breng de tuit over de gehele lengte (= 

ongeveer 5 cm) in de anus. Belangrijk: bij kinderen jonger dan 3 jaar brengt u de tuit voor de 
helft in (dus ongeveer 2,5 cm. U kunt dit ongeveer vergelijken met het inbrengen van een 
thermometer. 

• Neem de rectiole op de aangegeven wijze tussen duim en wijsvinger en knijp deze leeg door 
éénmaal krachtig te knijpen. Tijdens het leegknijpen richt u de tuit zoveel mogelijk naar 
beneden. 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Houdt u bij het verwijderen van de rectiole de rectiole dichtgeknepen om terugzuigen te 
voorkomen. De rectiole bevat meer vloeistof dan aangegeven, omdat er altijd nog iets van de 
vloeistof achterblijft. 

• Houdt de billen nog een halve minuut tegen elkaar om teruglopen van de vloeistof te 
voorkomen. 

• Binnen enkele minuten begint het middel te werken. Dit merkt u aan het verslappen van de 
spieren. 

• Laat het kind na de aanval op de zij liggen tot hij/zij weer wakker. Dit is nodig om verslikken en 
het naar achter zakken van de tong te voorkomen. Zorg ervoor dat de mond en neus vrij zijn, 
zodat de ademhaling goed mogelijk is. 

• Het kind kan nog erg suf of verward zijn, maar de aanval is dan al wel gestopt. Stel het kind 
gerust, vertel zo mogelijk wat er is gebeurd. 

 
5. REGISTRATIE 
 
Document Verantwoordelijke Bewaarplaats Bewaartermijn 

 
Dienstverlenings- 
overeenkomst 

Directeur Cliëntdossier 15 jaar na einde zorg 

Aftekenlijst medicatie Zorgmanager Cliëntdossier 15 jaar na einde zorg 
Medicatiewijzigings-
formulier 

Zorgmanager Cliëntdossier 15 jaar na einde zorg 

 
6. GEBRUIKTE FORMULIEREN 
 
F-23 Aftekenlijst medicatie 
F-22 Medicatiewijzigingsformulier 
 
7. GEBRUIKTE FORMATS 
 
N.V.T. 
 


