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Koortslip in de kraamtijd 
 

1. Introductie  

Mensen met een koortslip, dienen de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen wanneer 

ze in contact komen met een pasgeborene. Een koortslip kan de oorzaak zijn van het 

optreden van een (ernstig verlopende) herpesinfectie bij pasgeborenen.  

 

2. Doel & resultaat 

De kraamverzorgende weet wat een koortslip is en hoe deze ontstaat en zet haar 

verzorging en voorlichting zo in dat voorkomen wordt dat de pasgeborene (ernstig) ziek 

wordt. 

 

3. Doelgroep/toepassingsgebied 

• Kraamverzorgende met een koortslip 

• Ouder(s) met een koortslip 

• Bezoeker met een koortslip 

 

4. Verantwoordelijkheden 

De kraamverzorgende met een koortslip is verantwoordelijk voor haar eigen verzorging 

en hygiëne en het nemen van voorzorgsmaatregelen bij de verzorging van een 

kraamvrouw en haar pasgeborene. De kraamverzorgende neemt voorzorgsmaatregelen 

en zorgt voor goede voorlichting aan ouder(s) met een koortslip. 

 

5. Benodigdheden 

• Mondneusmasker  

6. Werkwijze 

Taken kraamverzorgende met een koortslip 

• Behandel een opkomende koortslip met een aciclovir crème of met 

lipblaasjespatch. Dit is om de ontwikkeling van het virus te onderdrukken; 

• Draag bij verzorging van de pasgeborene en de kraamvrouw verplicht een 

mondneusmasker.  

• Gooi na elke handeling het mondneusmasker weg (zie Zorgprotocol Hygiënisch 

werken); 

• Neem de hygiënemaatregelen extra goed in acht. Dus: extra handen wassen!  

• Was de handen na het voordoen en het afdoen van een mondneusmasker i.v.m. 

de overdracht van het virus via de mond en de handen; 
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• Reinig eet- en drinkgerei goed en niet door anderen laten gebruiken. 

 

Taken kraamverzorgende bij ouder(s) of bezoek met een koortslip 

• Leg bovenstaande richtlijnen aan de ouder(s) uit en verzoek hen zich hieraan te 

houden; 

• Leg uit dat het niet verstandig is te knuffelen met de pasgeborene en eventuele 

andere kinderen; 

• Breng het bezoek met een koortslip op de hoogte van de richtlijnen (eventueel 

kan het kraambezoek worden uitgesteld); 

• Moeders met een koortslip, die borstvoeding geven, gaan hiermee door, want via 

de moedermelk krijgt de pasgeborene antistoffen. Neem de nodige 

voorzorgsmaatregelen: 

o Gebruik een mondkapje.   

o Controleer de tepels op blaasjes; het herpesvirus kan ook infecties op de 

tepel en tepelhof veroorzaken. 

 

7. Verslaglegging 

Kraamzorgdossier 

 

8. Bijlagen en/of referenties 

• Informatie RIVM over koortslip en zwangerschap 

• Zorgprotocol Hygiënisch werken (KCKZ, 2018) 

• Bijlage 1 Achtergrondinformatie koortslip 

 

  

http://www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Herpes_labialis_koortslip/Herpes_labialis_koortslip_en_zwangerschap
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Herpes_labialis_koortslip/Herpes_labialis_koortslip_en_zwangerschap
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Bijlage 1 Koortslip 
 

Een koortslip is een veel voorkomende besmettelijke aandoening, die wordt veroorzaakt 

door het Herpes simplex virus. Vrijwel iedereen is als kind met dit virus in aanraking 

gekomen en is erdoor besmet. Zo’n eerste besmetting verloopt vaak zonder klachten en 

gaat ongemerkt voorbij. Het virus blijft echter in het lichaam aanwezig, trekt zich terug 

in bepaalde zenuwcellen en gaat in rustfase. Bij mensen die last hebben van een 

koortslip, wordt het virus onder bepaalde omstandigheden (koorts, spanning, 

menstruatie of blootstelling aan zonlicht) weer actief met als resultaat een koortslip. Een 

koortslip is een pijnlijke en vervelende aandoening. 

Hoe ziet een koortslip eruit? 

Bij een koortslip ontstaan blaasjes in of rond de mond en/of op de lippen. Op de huid 

rond de mond ontstaan één of meerdere rode plekken, pijnlijke verdikkingen en blaasjes. 

Deze koortsblaasjes zijn gevuld met vocht waarin het virus zich bevindt. De blaasjes 

barsten open of verdrogen en vormen korstjes. Als een koortslip niet behandeld wordt, 

duurt het ongeveer twee weken voordat deze genezen is. De klachten kunnen op 

dezelfde plaats op de huid, lippen of in de mond terugkomen. Meestal is jeuk of een 

branderig gevoel het eerste signaal dat de klachten terugkomen.  

Is een koortslip besmettelijk? 

De besmettelijkheid van een koortslip begint al vóór het zichtbaar worden van de 

blaasjes. De incubatietijd is 2-12 dagen, met een gemiddelde van 4 dagen. In de fase 

van blaasjesvorming en het openbarsten van de blaasjes met het virusvocht, is de kans 

op besmetting het grootst. De fase van vorming en het openbarsten van de blaasjes 

wordt ook wel de “actieve” fase van een koortslip genoemd. De maatregelen gelden 

zowel voor een open als een gesloten koortslip. De besmettelijke periode duurt van 7 tot 

12 dagen, gedurende de aanwezigheid van de laesie totdat de korst geheel is 

ingedroogd. 

Is een koortslip gevaarlijk voor pasgeborenen? 

Raakt de pasgeborene besmet bij de geboorte of door aanraking met de inhoud van de 

blaasjes van een koortslip, dan wordt hij zelden ziek. Slechts twee of drie kinderen op de 

100.000 ontwikkelt herpes neonatorum. In die uitzonderlijke gevallen kan het echter 

leiden tot een zeer ernstige herpesinfectie, waarbij hersenbeschadiging kan ontstaan en 

waarbij de pasgeborene zelfs kan overlijden. De pasgeborene kan alleen besmet worden 

door de moeder als zij voor het eerst een koortslip heeft op het moment van de bevalling 

of na de bevalling. 

 

 


