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VLEKJESZIEKTEN  

IN HET KORT 

 

Wat zijn vlekjesziekten? 

Bijna ieder kind krijgt wel eens een ziekte die vlekjes of blaasjes op de huid geeft. De 

meeste vlekjesziekten ontstaan voor het vijfde levensjaar. Vlekjesziekten moeten niet 

verward worden met huiduitslag. Huiduitslag is niet altijd het gevolg van een infectieziekte, 

maar dit kan bijvoorbeeld een allergie zijn. Als kinderen een bepaalde infectieziekte hebben 

gehad of daar tegen zijn ingeënt, bouwen ze weerstand op tegen deze ziekte. Zij krijgen die 

ziekte dan niet meer, of alleen in een mildere vorm.  

infectieziekten met vlekjes zijn vrijwel altijd besmettelijk. Ze zijn meestal onschuldig en gaan 

vanzelf over.  

Wat zijn verschijnselen van een vlekjesziekte? 

Er zijn verschillende infectieziekten met vlekjes, over het algemeen geven zij de volgende 

verschijnselen:  

Waterpokken: koorts, huiduitslag, rode vlekjes en blaasjes over het hele lichaam 

Vijfde ziekte: rode wangen, huiduitslag op romp, armen en benen, jeuk, koorts 

Zesde ziekte: hoge koorts, opgezette klieren in de hals en achter de oren, lichtrode vlekjes 

in het gezicht en de romp 

Roodvonk: keelpijn, koorts, tong is rood en dik, rozerode huid, ruwe puntjes op de borst, 

uitslag over het hele lichaam 

Rode hond: opgezette klieren achter de oren, huiduitslag verspreid zich over het hele 

lichaam, branderige ogen (komt in Nederland door vaccinatie niet of nauwelijks voor) 

Mazelen: koorts, witte plekjes aan de binnenkant wang, paarsrode vlekjes in het gezicht, 

verspreid over romp, armen en benen. Mazelen zijn erg besmettelijk voor ongevaccineerden. 

(komt in Nederland door vaccinatie niet of nauwelijks voor) 

Hand-voet-mondziekte: koorts, misselijkheid, braken en keelpijn. Met pijnlijke kleine 

blaasjes in de mond, de handpalmen en voetzolen.  

Hoe kun je een vlekjesziekte krijgen en hoe kun je anderen besmetten? 

Infectieziekten met vlekjes worden door een virus of bacterie veroorzaakt. De virussen of 

bacteriën komen het lichaam binnen via de mond of de neus. Ze zitten in het speeksel van 

iemand die besmet is en in druppeltjes die uitgehoest of uitgeniest worden. Ook via de 

handen kunnen de virussen en bacteriën zich verspreiden. Bij hand-voet-mondziekte is ook 

de ontlasting besmettelijk voor anderen 

Vlekjesziekten zijn besmettelijk. Na besmetting kan het één tot twee weken duren voor het 

kind ziek wordt. Voor er vlekjes te zien zijn, voelen kinderen zich vaak al niet lekker en 

hebben ze koorts. Dan kunnen ze al wel anderen besmetten. 
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Wie kan een vlekjesziekte krijgen en wie loopt extra risico? 

Infectieziekten zijn meestal onschuldig en gaan vanzelf over. Soms kan een kind wel erg ziek 

zijn en hoge koorts hebben.  

Als zwangere vrouwen rode hond of de vijfde ziekte krijgen, kan dit gevaarlijk zijn. Deze 

ziekten kunnen het ongeboren kind beschadigen. 

 

Hoe kan je een vlekjesziekte voorkomen? 

Omdat veel vlekjesziekten al besmettelijk zijn voordat er ziekteverschijnselen zijn, is het 

moeilijk om besmetting te voorkomen. Hoest- hand- en toilet hygiëne kan helpen om de 

ziekte te voorkomen. Ook ventileren van lokalen als de kinderen buiten zijn, kan helpen om 

besmetting te voorkomen.  

 

Is een vlekjesziekte te behandelen? 

Behandeling is vaak niet mogelijk, de vlekjesziekte geneest vanzelf.  

Het is niet nodig de koorts te onderdrukken. Wel is belangrijk dat een kind met koorts 

regelmatig drinkt. Een ziek kind hoort thuis te zijn.  

De huisarts kan bepalen om welke vlekjes ziekte het gaat.  

 

Kan iemand met een vlekjesziekte naar kindcentrum, school of werk? 

Als een kind met een vlekjesziekte zich goed voelt, dan kan het gewoon naar een 

kinderdagverblijf of school. Het kind is al besmettelijk voordat het ziek is. Het kan andere 

kinderen al hebben besmet en daarom helpt thuishouden van het zieke kind niet om 

verspreiding te voorkomen.  

Informeer wel de leiding of de leerkracht. Die kan in overleg met de GGD eventueel andere 

ouders informeren, zodat die alert kunnen zijn op verschijnselen bij hun kind.  

 

Wat doet de GGD?  

Wanneer er meerdere door de huisarts bevestigde gevallen van een bepaalde infectieziekte 

in een groep of klas zijn, kan de GGD onderzoek doen, voorlichting geven en aanvullende 

maatregelen adviseren om de uitbraak te beperken.  

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de GGD, Team Infectieziekten,  

telefoonnummer 088-3686421. 

 

 

 

http://www.thuisarts.nl/koorts-bij-kinderen

