Infectieziekteschema voor ouders.
Algemeen: een kind wat zich ziek voelt (koorts, hangerig, geen eetlust, huilerig) behoort thuis te blijven. Als U twijfelt, overleg dan even met ons.
Ziekte
Diarree(Virus,
bacterie, toxine,
parasiet)
Hand-, voet- en
mondziekten

Krentenbaard
(impetigo)

Vijfde ziekte

Zesde ziekte

Waterpokken

Ziekteverschijnselen
Meer dan 3 x per dag dunne tot
waterdunne ontlasting

Incubatietijd
Uren tot weken

Besmettelijk?
Ja, tot diarree over is(nee bij
toxine)

Wering Prikkebeen
Nee(ja, bij bloederige
diarree)

Risicogroepen
Zuigelingen meer risico op
uitdrogen

-pijnlijke blaasjes in de mond
-vaak rode vlekjes/blaasjes op
de handpalmen en voetzolen
-soms koorts
-begint meestal met blaasjes op
neus of mond
-blaasjes barsten open
-honinggele korst
-plekken breiden zich uit:”baard
van krenten”

3 tot 7 dagen

Ja, van 1 dag vóór tot
maanden na het begin van de
ziekteverschijnselen

Ja(vanwege het risico
voor de andere kindjes)

Geen

2 tot 10 dagen,
meestal kort

Ja (nee, de aandoening
moet behandeld zijn door
de huisarts)

-pasgeborenen
-bij huidaandoeningen)eczeem,
verwondingen)
bij verminderde weerstand
-bij virale luchtweginfecties
-na waterpokken

-lichte koorts
-uitslag beginnend in het
gezicht(vuurrode appelwagen),
zich verspreidend over het hele
lichaam.
-enkele dagen hoge koorts
-na het zakken van de koorts;
kleine rode vlekjes op de romp,
meestal niet op armen, benen
en gezicht
-komt vooral voor bij kinderen
van ½ jaar tot 3 jaar
-lichte koorts, hoesten,
hoofdpijn
-rode bultjes
-blaasjes die erg kunnen jeuken
-blaasjes gaan open of drogen
in, er ontstaan korstjes die na
enige tijd afvallen

Ongeveer 1 tot 3
weken

Ja, het vocht uit de blaasjes is
zeer besmettelijk zolang de
blaasjes nog niet zijn
ingedroogd. Na aanvang van
behandeling met antibiotica is
het kind na 48 uur niet meer
besmettelijk.
Ja, 1 week voordat de
ziekteverschijnselen(koorts,
uitslag)uitbreken. Niet
besmettelijk meer als de
uitslag verschijnt.
Ja, vanaf het moment dat de
koorts opkomt, totdat de
vlekken zijn verdwenen

Nee

Zwangeren(eerste 20 weken
van de zwangerschap)

Nee

geen

Ja, 2 dagen vóór tot 7 dagen
na het opkomen van de
blaasjes of tot alle blaasjes zijn
ingedroogd

Ja, totdat alle plekjes zijn
ingedroogd

-pasgeborenen als de moeder
waterpokken heeft
-mensen met gestoorde afweer
-zwangeren die nooit infectie
doormaakten

5 tot 15 dagen,
vaak ongeveer 10
dagen

10 tot 21 dagen

