Besmettingsgevaar van een koortslip
bij zuigelingen en jonge kinderen
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Wat is een koortslip?
Een koortslip is een virusinfectie met het herpes simplex virus van de huid of lip. Er ontstaat een plekje
dat jeukt, brandt of pijn doet. Het plekje zwelt op, wordt rood en er ontstaan kleine blaasjes die na
enkele dagen indrogen.
Een koortslip is pijnlijk en vervelend, maar is voor volwassenen niet gevaarlijk. Bijna iedereen raakt met
dit virus besmet. Voor zuigelingen en jonge kinderen kan een herpesinfectie wel gevaarlijk zijn.
Een koortslip is besmettelijk. Het herpesvirus dat in de vochtige blaasjes zit, kan door zoenen of na
aanraking met de vingers worden overgebracht. Zitten blaasjes rond de tepel, dan kan bij
borstvoeding een kind besmet raken.

Gevolgen koortslip voor kinderen
Omdat het afweermechanisme bij kinderen nog niet volledig is ontwikkeld, zijn ze onvoldoende
beschermd tegen dit virus. Een infectie kan de volgende ziekteverschijnselen tot gevolg hebben:
 hersenvliesontsteking;
 ontsteking aan de vingers;
 koortslip;
 huidafwijkingen;
 ooginfectie.

Voorkomen van besmetting
Om het risico van besmetting bij een kind te voorkomen is een optimale hygiëne belangrijk. Was altijd
de handen en desinfecteer ze met handalcohol, draag eventueel wegwerp handschoenen. Mensen met
een koortslip in de actieve fase kunnen beter niet knuffelen met een kind. Degene die een koortslip
heeft, draagt het beste een mondkapje bij de verzorging van het kind en ook tijdens het geven van
borstvoeding.
Bij een ‘actieve’ koortslip is het dragen van een mondkapje op de afdeling verplicht. Bespreek een
actieve koortslip met de verpleegkundige die het kind verzorgt.

Hoe wordt een koortslip behandeld?
Een koortslip geneest zonder behandeling binnen twee weken. Bij een beginnende koortslip kan zalf
met aciclovir de klachten verminderen. Daarnaast zijn er lippleisters om de koortslip te bedekken. Deze
zijn bij de drogist te koop.
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Borstvoeding en een koortslip
Als je een koortslip hebt en borstvoeding geeft kan je de borstvoeding voortzetten. Als je blaasjes
rondom een van de tepels zitten wordt borstvoeding afgeraden vanwege besmettingsgevaar. Je kan
dan moedermelk afkolven. De melk kan niet gegeven worden, omdat het virus mogelijk in de melk zit.
Als de blaasjes verdwenen zijn kan jouw kind weer worden aangelegd.

Tot slot
Heb je nog vragen over een koortslip, kun je contact opnemen met jouw huisarts of het
consultatiebureau.

Belangrijke telefoonnummers
Fam:

(013) 221 08 00

ETZ (Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis):

(013) 221 00 00

Fam, 47.712 06-18
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