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Informatieboekje bij
thermometer klopt
vaak niet
Koorts bij kinderen is een van meest
frequente redenen om contact te
zoeken met de huisarts. De meeste
ouders hebben een thermometer in
huis. Maar klopt de informatie die
daarbij geleverd wordt wel? Onderzoek
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in Groot-Britannië laat zien dat dit
meestal niet zo is.
De onderzoekers kochten in totaal 123
verschillende thermometers in supermarkten, apotheken en onlinewinkels.
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Kinderen met koorts
op de huisartsenpost:
ervaringen van
huisartsen
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