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Infectieziekten 
 

1. Introductie  

Kraamverzorgenden hebben een belangrijke preventieve taak met betrekking tot 

infecties. Om hier goede informatie over te kunnen geven is het belangrijk kennis te 

vergaren over: 

• Wat is een infectieziekte? 

• Hoe wordt een infectie verspreid? 

• Hoe kan je het risico op besmetting voorkomen? 

• En hoe te handelen bij een infectie? 

Het verschil tussen een besmetting en een infectie 

Een besmetting is niets anders dan het overbrengen van ziekteverwekkers. Iemand 

met een goede gezondheid en afweersysteem hoeft er niet ziek van te worden. Wél 

kan deze persoon drager zijn en dit weer op een andere persoon overdragen. Van een 

infectie is sprake als iemand besmet is met ziekteverwekkers en het lichaam hierop 

reageert met een afweerreactie en vervolgens ziek wordt. 

We spreken van een infectie wanneer na de besmetting de ziekteverwekkers zich in het 

lichaam hebben kunnen vermenigvuldigen. Of iemand een infectie krijgt en ziek wordt, 

hangt af van o.a. de hoeveelheid ziekteverwekkers waarmee iemand besmet is 

geraakt. Hoe meer en agressiever de ziekteverwekker, hoe groter de kans om ziek te 

worden. Daarnaast heeft het afweersysteem hier ook invloed op. Iemand met een 

minder goed functionerend afweersysteem heeft een grotere kans op ziek worden.  

 

2. Doel & resultaat  

Kraamverzorgenden  

• weten welke infectieziekten zij tegen kunnen komen;  

• weten waar zij de informatie kunnen vinden, die nodig is om te handelen in een 

situatie waarin sprake is van een besmetting of een infectie (zie bijlage en 

referenties bij dit protocol); 

• voorkomen overdracht of beperken de kans op overdracht van 

ziekteverwekkende micro-organismen (van cliënt naar zorgverlener en 

andersom, tussen gezinsleden en bezoekers van buitenaf); 
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• weten wanneer zij zelf wel/niet in een kraamgezin mogen werken als er sprake 

is (geweest) van een infectieziekte in haar eigen gezin of als zij zelf besmet 

is/was. 

3. Doelgroep/toepassingsgebied 

Gezinnen waar kraamzorg wordt geleverd. 

 

4. Verantwoordelijkheden 

De kraamverzorgende  

• is verantwoordelijk voor hygiënisch handelen in een situatie waar sprake is van 

een besmetting of infectie òf waar risico is op besmetting. Dit kan zowel in haar 

persoonlijke situatie zijn als in het kraamgezin; 

• meldt de besmetting of infectie òf risico op besmetting aan haar organisatie (als 

het haar eigen gezin betreft) en evt. aan de verloskundige; 

• is gevaccineerd tegen Hepatitis B. 

5. Benodigdheden 

• De informatie over de meest voorkomende infectieziektes en de daarbij 

behorende preventie-activiteiten (bijlagen bij dit protocol); 

• Beschermende kleding (schort, handschoenen, mondkapje); 

• Desinfecterende zeep. 

6. Werkwijze 

Preventieve maatregelen 

• Zorgdragen voor een goede persoonlijke hygiëne, waarbij handhygiëne een zeer 

belangrijke plaats inneemt; 

• Dragen beschermende handschoenen bij mogelijk contact met 

lichaamsvloeistoffen (bloed, urine, ontlasting); 

• Dragen beschermende kleding tijdens verzorgende werkzaamheden. 

Melden van besmetting of (risico op) infectie 

• Bespreken met de ouders dat zij dit melden bij de huisarts of de GGD. 

• Bespreken met de verloskundige. 
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Voorlichting 

• Voorlichting en instructie geven aan de ouders hoe zij kunnen zorgen voor een 

goede persoonlijke hygiëne en voor hun kind(eren). 

Hygiënisch werken 

• Breng wat vuil is niet in contact met wat schoon is, en andersom; 

• Maak schoon wat vuil is of gooi het weg; 

• Je kunt niet altijd aan de buitenkant beoordelen of iets vuil of schoon is; 

• Alles begint en eindigt met handhygiëne. Door aandacht te besteden aan 

hygiëne verklein je de risico’s op ziektes, denk aan: 

o een schone leefomgeving;  

o goede persoonlijke hygiëne;  

o bewust hygiënisch gedrag.  

 

Hygiëneregels bij hoesten en niezen 

• Gebruik een papieren zakdoek. Heb je geen papieren zakdoek bij de hand? 

Hoest dan in de plooi van je elleboog; 

• Gebruik een zakdoek maar één keer; 

• Gooi de zakdoek na gebruik weg; 

• Was hierna je handen; 

• Gebruik eventueel bij ernstige verkoudheid een mondkapje; 

• Het is niet nodig om bij iedereen die hoest of niest uit de buurt te blijven. Houd 

pasgeboren baby’s wel uit de buurt van hoestende en niezende mensen; 

• Leer kinderen ook netjes te hoesten en te niezen. 

7. Verslaglegging 

• Kraamzorgdossier 

• Overdracht JGZ 

8. Bijlagen en/of referenties 

• Bijlage Achtergrondinformatie infectieziekten  

• Website RIVM (infectieziekten) 

• Zorgprotocol Hygiënisch werken (KCKZ, 2018) 

• Zorgprotocol Groep A-streptokokken (KCKZ, 2018) 

• Zorgprotocol Accidenteel bloedcontact en prikaccident (KCKZ, 2018) 

• Handeling handen wassen (KCKZ, 2018) 

• Zorgprotocol Koortslip in de kraamtijd (KCKZ, 2018) 

  

https://www.rivm.nl/onderwerpen
https://www.dropbox.com/s/288rooscdgnri0c/6.%20Zorgprotocol%20Groep%20A%20streptokokken.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/illhm7f4aktceqw/5.%20Zorgprotocol%20Accidentieel%20bloedcontact%20en%20prikaccident.pdf?dl=0
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Bijlage  Achtergrondinformatie infectieziekten 

 

Wat zijn infectieziekten?  

Infectieziekten zijn ziekten die veroorzaakt worden door verschillende soorten bacteriën, 

virussen, parasieten of schimmels; we noemen deze samen ‘ziekteverwekkers’. Sommige 

zijn onschuldig of zelfs nuttig voor de mens, maar de meeste kunnen ziekten 

veroorzaken. Infectieziekten verspreiden zich op de volgende manieren:  

• via de handen;  

• via lichaamsvloeistoffen (bloed, urine, speeksel, braaksel, ontlasting, enzovoorts);  

• via de lucht (via druppels door hoesten, huidschilfers of stof);  

• via voorwerpen (speelgoed of spenen);  

• via voedsel en water;  

• via dieren (huisdieren en insecten).  

 

Of een besmetting leidt tot infectie, heeft te maken met:  

• de hoeveelheid ziekteverwekkers waarmee iemand besmet is;  

• hoe gemakkelijk de ziekteverwekker mensen ziek maakt;  

• iemands lichamelijke conditie; de een wordt ziek, de ander voelt zich niet lekker 

en een derde heeft nergens last van. 

  

Verspreiding van ziekteverwekkers beperk je door een goede hygiëne. Kinderen hebben 

nog een lage weerstand en kunnen erg ziek worden door ziekteverwekkers. Daarom zijn 

kinderen extra kwetsbaar. Zij hebben een grotere kans op het oplopen van een 

infectieziekte via andere kinderen en het gebruik van gezamenlijke spullen en toiletten. 

Een hygiënische omgeving is belangrijk voor de gezondheid van het kind.  

Weerstand  

Een goede weerstand betekent dat het lichaam zich voldoende kan beschermen tegen 

ziekteverwekkers. Het lichaam probeert de ziekteverwekkers zo snel mogelijk weg te 

werken. Soms lukt dat niet of gebeurt het niet snel genoeg. Dit is bij kleine kinderen 

eerder het geval. Kinderen hebben nog een lage weerstand omdat zij deze nog moeten 

opbouwen.  

Immuniteit  

Immuniteit wordt opgebouwd door het oplopen van een infectie, het krijgen van 

borstvoeding en door vaccinatie. Het lichaam heeft hierdoor antistoffen kunnen 

aanmaken tegen bepaalde ziekteverwekkers. Tegen sommige ziekteverwekkers kun je 

geen immuniteit opbouwen. Door opnieuw met deze ziekteverwekker in aanraking te 

komen, kan iemand steeds weer ziek worden.  
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Belang van hygiëne  

Hygiëne is het schoonmaken en desinfecteren van voorwerpen en oppervlakken, maar 

ook het wassen van de handen of het wassen van het lichaam. Een goede manier van 

hoesten en niezen toepassen is ook hygiëne. Door goede hygiëne houd je vuil waarvan 

de ziekteverwekkers leven en de ziekteverwekkers zelf weg. Zo verlaag je het risico op 

het verspreiden van infectieziekten en verbetert de gezondheid. 

Meldingsplicht 

Goede infectieziektebestrijding begint met een snelle melding. Alleen zo kan de overheid 

adequate maatregelen nemen. Denk aan bron- of contactopsporing, vaccinatie en/of 

antibioticaprofylaxe, voorlichting aan zorgverleners en/of mensen die een risico lopen op 

besmetting, het instellen van hygiënemaatregelen of een beroepsverbod, het weren van 

besmettelijke leerlingen van scholen of kinderdagverblijven en in uiterste gevallen 

isolatie van besmettelijke patiënten of quarantaine van contacten. 

Voor verschillende ziekten heeft de overheid een meldingsplicht ingesteld om zo nodig op 

een juiste manier maatregelen te treffen1. Zo moeten A-ziekten binnen 24 uur worden 

gemeld aan de GGD wanneer er een vermoeden bestaat dat het om een bepaalde ziekte 

gaat. Dit betreffen o.a. polio en pokken.  

B-ziekten moeten binnen 24 uur worden gemeld nadat de ziekte is vastgesteld. Dit 

betreft o.a. kinkhoest, mazelen en Hepatitis.  

C-ziekten worden wel geregistreerd maar zonder naam-, en adresgegevens. Dit betreft 

o.a. bof. 

Als de kraamverzorgende een infectieziekte heeft, dient zij haar eigen huisarts hiervan 

op te hoogte te stellen. Als een kraamverzorgende aan het werk is waarbij gezinsleden 

een infectieziekte hebben, attendeert zij de ouders dit te melden bij de huisarts of 

jeugdarts. 

Vaccinatieprogramma 

Veel kinderen in Nederland zijn gevaccineerd. Deze kinderen zijn dus goed beschermd. 

En daardoor krijgen de besmettelijke virussen en bacteriën minder kans zich te 

verspreiden. Dat is ook heel belangrijk voor kinderen die (nog) niet gevaccineerd zijn. 

Bijvoorbeeld omdat zij nog te jong zijn of door een ziekte niet gevaccineerd kunnen 

worden. Deze groepsimmuniteit is heel belangrijk, want door jezelf te vaccineren, help je 

kinderen en volwassenen die niet beschermd zijn tegen infectieziekten. Sommige 

virussen en bacteriën komen in Nederland niet of nog maar zelden voor, maar de ziekten 

komen terug als te weinig mensen gevaccineerd zijn.  

Het vaccinatieschema is vermeld op de website van het RIVM: 

https://rijksvaccinatieprogramma.nl/vaccinaties/vaccinatieschema    

 
1 https://www.rivm.nl/meldingsplicht-infectieziekten/welke-infectieziekten-zijn-meldingsplichtig 

https://rijksvaccinatieprogramma.nl/vaccinaties/vaccinatieschema
https://rijksvaccinatieprogramma.nl/vaccinaties/vaccinatieschema
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Uitwerking verschillende infectieziekten. 

A. Bof 

B. Gordelroos 

C. Hepatitis A 

D. Hepatitis B  

E. Impetigo (krentenbaard) 

F. Kinkhoest 

G. Luchtweginfecties 

H. Mazelen 

I. Meningitis 

J. Rodehond 

K. Roodvonk 

L. Waterpokken 

Meer informatie 

Website RIVM: https://www.rivm.nl/ en het Rijksvaccinatieprogramma: 

https://rijksvaccinatieprogramma.nl/infectieziekten  

  

https://www.rivm.nl/
https://rijksvaccinatieprogramma.nl/infectieziekten
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A. Bof 

 

Wat is het?  

Bof ontstaat door een virus dat de speekselklieren laat opzwellen. In Nederland worden 

de meeste kinderen gevaccineerd tegen de bof en komt de ziekte dus weinig voor. De 

bof kan zonder verschijnselen verlopen terwijl het besmette kind toch anderen kan 

besmetten.   

De ziekte begint met koorts en gaat samen met algemene ziektesymptomen als 

spierpijn, hoofdpijn en malaise.  

 De verschijnselen van bof zijn:  

• dikke wang(-en) door ontsteking van de speekselklieren;  

• pijn in of achter het oor;   

• pijn bij kauwen en slikken;  

• deze kenmerkende symptomen zijn binnen 7 dagen weer verdwenen.   

  

Zodra het kind geneest van de bof is hij levenslang beschermd.  

Besmetting  

Het virus verspreidt zich via kleine vochtdruppeltjes in de lucht, die komen uit de neus, 

keel en mond van het zieke kind. De ziekte is het meest besmettelijk vanaf één tot 

twee dagen vóór, tot vijf dagen na het begin van de zwelling.  

Wat kun je als kraamverzorgende doen?  

• Als er sprake is van bof in je eigen gezin kan je gewoon je werk doen; 

• Als er sprake is van bof in het kraamgezin werk je volgens het Zorgprotocol 

Hygiënisch werken, zoals je gewend bent. 
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B. Gordelroos 

 

Verwekker 

Varicella (waterpokken) wordt veroorzaakt door het varicellazostervirus (VZV) 

 

Incubatietijd, besmetting en immuniteit 

• Het virus wordt gereactiveerd bij een verminderde cellulaire (en/of humorale) 

immuniteit. Gordelroos krijgt men niet via directe besmetting omdat het een 

plaatselijke, van binnenuit reactivering van het eigen latent aanwezige virus 

betreft. 

• De herpesblaasjes zijn, totdat ze zijn ingedroogd, besmettelijk voor niet-immune 

personen (leidend tot varicella/waterpokken). Herpes zoster (gordelroos) is het 

recidief van varicella (waterpokken). Overdracht verloopt via direct contact met 

blaasjesvocht.  

Ziekteverschijnselen 

De blaasjes staan in groepjes bij elkaar in het verzorgingsgebied van één of meer 

sensibele zenuwen, met name van romp, hals, schouder en arm, maar ook van de 

hersenzenuwen: nervus trigeminus, nervus facialis. De lokalisatie is dus unilateraal. 

Gewoonlijk heeft de patiënt hevige pijn in datzelfde gebied, dit geldt met name voor 

volwassenen. 

Wat kun je als kraamverzorgende doen?  

• Als er sprake is van gordelroos in je eigen gezin kan je gewoon je werk doen. 

• Als je zelf gordelroos hebt, kan je niet werken. Als de herpesblaasjes zijn 

ingedroogd en zich onder je kleding bevinden, kan je weer werken. 

• Als er sprake is van gordelroos in het kraamgezin werk je volgens het 

Zorgprotocol Hygiënisch werken, zoals je gewend bent. 
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C. Hepatitis A (geelzucht) 

Wat is het?  

Hepatitis A (geelzucht) is een leverontsteking die wordt veroorzaakt door het hepatitis A-

virus. Het is over het algemeen een minder ernstige vorm van hepatitis die vooral bij 

kinderen voorkomt. Volwassen kunnen ook hepatitis A krijgen. 

Het hepatitis A-virus veroorzaakt bij kinderen tot 6 jaar nauwelijks klachten. Als 

volwassenen hepatitis A krijgen kunnen de ziekteverschijnselen enkele maanden 

aanhouden. 

Er zijn geen medicijnen tegen geelzucht, de ziekte gaat vanzelf over. Meestal na een 

paar weken, maar het kan ook langer duren, tot wel 3 maanden.  

De klachten bij geelzucht zijn:  

• misselijk;  

• erg moe;  

• weinig zin in eten;  

• koorts;  

• geel worden van het oogwit en de huid;  

• donkere urine en lichtgekleurde ontlasting (grijs-wit);  

• buikpijn.  

Besmetting  

Het virus zit in de ontlasting van het zieke kind of volwassene. Als er ontlasting op de 

handen achterblijft, kan het virus verder verspreid worden. Een kind/volwassene is 

besmettelijk vanaf een week vóór tot een week ná het begin van de klachten. Zelfs 

wanneer er geen klachten zijn, kan iemand met het Hepatitis A-virus toch anderen 

besmetten.  

Wat kun je als kraamverzorgende doen?  

• Was je handen met water en zeep na het verschonen van een kind.  

• Maak bij een uitbraak de toiletten vaker schoon, denk hierbij ook aan de 

deurknop, kraan, trekker en vloer.  

• Maak de omgeving extra goed schoon en desinfecteer.  

• Maak het speelgoed elke dag schoon en desinfecteer.  
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D. Hepatitis B 

Wat is het? 

Hepatitis B is een ontsteking van de lever die ontstaat door besmetting met het hepatitis 

B-virus. De overdracht kan plaatsvinden van moeder op kind bij de geboorte, door 

seksueel contact of contact met bloed. 

Verschijnselen 

Afhankelijk van leeftijd. Vaak geen aspecifiek (koorts, moe, ‘griep’), soms geelzien. 

Chronische dragerschap kans op levercirrose of -kanker. 

Incubatietijd, besmetting en immuniteit 

De incubatietijd is 4 weken tot 6 maanden (meestal 2-3 maanden). De besmettingsweg: 

via besmette lichaamsvloeistoffen, via beschadigde huid en intacte slijmvliezen (spatten 

in oogslijmvlies). 

Maatregelen 

• bron- en contactopsporing; 

• Voorlichting; 

• immunisatie van contacten. 

Wat kun je als kraamverzorgende doen?  

• Je bent beschermd door de vaccinatie 

• Je werkt hygiënisch. 

• Zie Zorgprotocol Accidenteel bloedcontact en prikincidenten (KCKZ 2018) 

  

file:///C:/Users/Margiet%20Zijlstra/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Protocollen%202018%20in%20pdf/5.%20Infectiepreventie%20en%20hygiene/5.%20Zorgprotocol%20Accidentieel%20bloedcontact%20en%20prikaccident.pdf
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E. Impetigo (krentenbaard) 

Wat is het?  

Impetigo is een ontsteking van de huid. Mensen krijgen deze ontsteking door een 

bacterie (streptokok A). Impetigo is besmettelijk. De ontsteking is vervelend maar niet 

gevaarlijk. Impetigo komt vooral voor bij jonge kinderen. De kans op impetigo is groter 

wanneer de huid al kapot is door bijvoorbeeld een muggenbult, eczeem, waterpokken 

en schaafwondjes.  

Verschijnselen bij impetigo:  

• Er komen rode vlekken of bultjes in het gezicht, vooral bij de neus en de mond.  

• De plekken kunnen ook op andere delen van het lichaam zitten.  

• De ontsteking begint soms op een plaats waar al een wondje zit.  

• De bultjes worden blaasjes met vocht erin.  

• Als de blaasjes opengaan, worden het natte plekjes met gele korstjes.  

• De plekken met blaasjes en korstjes kunnen snel groter worden.  

• De plekken kunnen pijn doen en jeuken.  

 

Incubatietijd en besmetting 

De incubatietijd is 4 tot 14 dagen. De bacterie wordt veelal overgedragen door contact 

met het vocht uit de blaasjes van iemand met impetigo. Krabben aan impetigoplekken 

kan leiden tot besmetting via handen of bijvoorbeeld speelgoed. Daarnaast kan de 

bacterie overgedragen worden via hoesten of niezen. Veel mensen dragen de bacterie 

in de neus of keel bij zich zonder zelf ziek te zijn.    

Impetigo is niet meer besmettelijk:  

• als de blaasjes droog zijn en/of  

• twee dagen na het begin van een behandeling met antibioticumzalf of -tabletten. 

Deze behandeling wordt door een arts voorgeschreven.  

Wat kun je als kraamverzorgende doen?  

• Laat kinderen met impetigo in geen geval in dezelfde ruimte als de kraamvrouw of 

de pasgeborene verblijven.  

• Je werkt hygiënisch; 

• Was je handen en die van de kinderen na het aanraken van de blaasjes;  

• Laat het kind niet aan de plekken krabben, laat de ouders de nagels kort houden;  

• Gebruik een aparte handdoek voor het kind met een impetigo; 

• Adviseer de ouders om naar de huisarts te gaan voor behandeling;  

• Plak geen pleisters op de blaasjes; 

Zie protocol Groep A streptokokken 

file:///C:/Users/Margiet%20Zijlstra/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Protocollen%202018%20in%20pdf/5.%20Infectiepreventie%20en%20hygiene/6.%20Zorgprotocol%20Groep%20A%20streptokokken.pdf
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F. Kinkhoest 

Wat is het? 

Kinkhoest is een infectie van de luchtwegen die veroorzaakt wordt door een bacterie. De 

bacterie maakt een gifstof aan, waardoor hoestbuien ontstaan. Deze hoestbuien 

kunnen 3-4 maanden aanhouden. Kinkhoest wordt daarom ook wel de ‘100-dagenhoest’ 

genoemd. De tijd tussen besmetting en de eerste verschijnselen is meestal 7-10 dagen. 

De besmettingsweg, de besmettelijke periode en de verschijnselen 

De overdracht vindt plaats door het aanhoesten van druppeltjes vanuit de keelholte van 

de patiënt. 

Kinkhoest is zeer besmettelijk. Bij blootstelling aan een symptomatische kinkhoestpatiënt 

binnen het gezin raakt circa 90% van de onbeschermde gezinsleden 

geïnfecteerd (Hodder and Mortimer 1992). Bij zuigelingen met kinkhoest bleek in 

ongeveer 40% van de gevallen de moeder, broer of zus de primair geïnfecteerde te zijn 

en in 10-20% de vader (de Greeff et al. 2010, de Greeff 2012). Kinkhoest wordt 

overgebracht door patiënten met een symptomatische infectie. Niet of onvolledig 

gevaccineerde zuigelingen < 1 jaar hebben een verhoogd risico op complicaties. 

Een uitzondering hierop vormen à terme geboren zuigelingen, jonger dan 3 maanden, 

van moeders die tussen 16 weken zwangerschapsduur en 14 dagen voor de bevalling 

gevaccineerd zijn tegen kinkhoest. Zij worden als beschermd beschouwd.  

Catarrale stadium (1e stadium) 

Kinkhoest begint met een gewone (neus)verkoudheid en malaisegevoel. Deze aspecifieke 

symptomen houden 1 tot 2 weken aan. Bij zuigelingen kunnen niet-specifieke 

symptomen zoals een voedingsstoornis of slecht groeien op de voorgrond staan. Deze 

periode is het meest besmettelijk. 
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Paroxysmale stadium (2e stadium) 

Dit stadium wordt gekenmerkt door heftige hoestbuien waarna een lange gierende 

inhalatie volgt. De patiënt kan vijf tot vijftien hoeststoten hebben, voordat hij ademhaalt 

en dit kan wel vijftig keer per etmaal optreden. Vaak treden de hoestbuien op in de 

nacht. Het hoesten gaat samen met het opgeven van helder, taai sputum. Soms braakt 

de patiënt. Meestal is koorts afwezig. Dit paroxysmale stadium duurt ongeveer twee tot 

zes weken (Bennett et al. 2014). 

Reconvalescentiestadium (3e stadium) 

In dit derde stadium gaan de typische hoestbuien over in een losse hoest die nog enkele 

weken kan duren maar zelfs maanden kan aanhouden. 

Bij pasgeborenen en prematuren kan kinkhoest geheel atypisch verlopen met apneus 

(ademstilstand)en cyanose (blauwzien) terwijl het hoesten ontbreekt. 

De patiënt is besmettelijk tot circa 3 weken na het begin van de hoestbuien (Heymann 

2008). In totaal gaat het om ongeveer 5 weken. Door antibioticatherapie wordt de 

besmettelijke periode teruggebracht tot 5-7 dagen na de start van de therapie. 

In het 1e stadium, neusverkoudheid ongeveer 1-2 weken, in het 2e stadium: typische 

hoestbuien, soms met braken, 2-6 weken, in het 3e stadium een losse hoest, enkele 

weken. De preventie voor het krijgen van kinkhoest is de vaccinatie. 

Wat kun je als kraamverzorgende doen?  

• Als er sprake is van kinkhoest in je eigen gezin kan je gewoon je werk doen, mits 

je gevaccineerd bent. 

• Als er bij jou kinkhoest is vastgesteld mag je niet werken gedurende de 

besmettelijke periode. Postexpositieprofylaxe (een behandeling om te voorkomen 

dat iemand daadwerkelijk ziek wordt) is geïndiceerd voor alle gezinsleden van de 

gezinnen waar de kraamverzorgende heeft gewerkt vanaf twee weken voor de 

start van typisch hoestbuien tot het einde van de besmettelijke periode. Dit geldt 

niet als de moeder een maternale kinkhoestvaccinatie heeft gekregen tussen 

week 20 van de zwangerschap en 2 weken voor de bevalling, omdat de baby dan 

genoeg antistoffen heeft. 

• Als er sprake is van kinkhoest in het kraamgezin: 

o Hygiënisch werken zoals je gewend bent. Bij de verzorging van een patiënt 

dient goede handhygiëne te worden toegepast, een overschort gedragen 

en dient adembescherming (mondkapje) te worden gedragen. 

o Hoesthygiëne: Hoestende en niezende personen dienen contact met 

pasgeborenen te vermijden. 
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G. Luchtweginfecties  

Wat is het? 

Veel virussen kunnen de luchtwegen infecteren. Dit kan een griepvirus zijn of één van 

de vele andere verkoudheidsvirussen. De klachten duren meestal niet langer dan een 

week. De verschijnselen:   

• niezen  

• hoesten  

• snotterige neus  

• hoofdpijn  

Bij griep krijgt iemand ook:  

• rillingen  

• keelpijn  

• koorts  

• spierpijn  

• vermoeidheid  

Sommige kinderen kunnen naast de verkoudheid ook oor-, oog-, of een diepe 

longontsteking oplopen. Een longontsteking kan ook door een bacterie veroorzaakt 

worden. Iemand met griep of verkoudheid hoeft gewoonlijk niet naar de huisarts. Het 

gaat meestal vanzelf over ook al kan het hoesten, niezen en snotteren een paar weken 

duren.   

Besmetting  

De virussen en bacteriën verspreiden zich door de lucht via vochtdruppeltjes afkomstig 

uit de mond, keel en neus van iemand die ziek is. Dus door hoesten, niezen en/of praten. 

Je kunt deze druppeltjes inademen en zo besmet raken. Het virus kan ook op de handen, 

oppervlakken en voorwerpen komen. Op die manier kan je ook besmet raken. Niet 

iedereen wordt ziek nadat zij besmet zijn geraakt.  

 Wat kun je als kraamverzorgende doen?  

• Als er sprake is van een luchtweginfectie in je eigen gezin kan je gewoon je werk 

doen; 

• Als er sprake is van een luchtweginfectie in het kraamgezin: 

o Hygiënisch werken zoals je gewend bent; 

o Ventileer de ruimte goed door ramen en deuren op een kier te zetten.  

o Pas de hygiëneregels toe met betrekking tot handen wassen, hoesten en 

niezen.  

 



  Zorgprotocol 

 
 

 
Infectieziekten Vastgesteld d.d.: 01-11-2019 

Documenteigenaar: KCKZ Evaluatie d.d.: 01-11-2020 

Versie: 1.0   Pagina 15 van 21 

             

 

H. Mazelen (morbilli) 

Wat is het? 

Mazelen (morbilli) is één van de meest besmettelijke ziekten die er bestaan en wordt 

veroorzaakt door het mazelenvirus. Het virus is van mens op mens overdraagbaar. 

Ziekteverschijnselen 

Mazelen begint met koorts, hoesten, neusverkoudheid en oogontsteking. Zo’n twee tot 

vier dagen later ontstaan er rode vlekjes. Het mazelenvirus kan ook middenoorontsteking 

en diarree veroorzaken, en in ernstige gevallen longontsteking, stuipen of 

hersenontsteking. In zeer zeldzame gevallen veroorzaakt mazelen een hersenontsteking 

die gemiddeld pas 7 jaar na de mazelen begint, en altijd fataal is. Jonge kinderen, 

volwassenen en personen met een verminderde afweer, hebben een groter risico ernstig 

ziek te worden als zij mazelen oplopen dan gezonde kinderen op de basisschoolleeftijd. 

De kans om te overlijden bij patiënten met mazelen is in Nederland kleiner dan 1 op de 

10000 gevallen.  

Incubatieperiode, de besmetting en besmettingsweg 

De incubatieperiode van expositie (begin van de vlekjes) tot begin van de prodromale 

fase (fase voor het vol uitbreken van de ziekte) duurt 7 tot 14 dagen (gemiddeld 10 

dagen). De incubatieperiode van expositie tot begin van het exantheem (uitslag) 

bedraagt 7 tot 18 dagen (gemiddeld 14 dagen) (Burgmeijer 2007). Het virus zit in de 

keel van iemand die besmet is. Door hoesten en niezen komen kleine druppeltjes met het 

virus in de lucht. Mensen kunnen deze druppeltjes inademen en besmet raken. De ziekte 

is heel besmettelijk. Mensen kunnen elkaar al besmetten vanaf 4 dagen vóór de vlekjes 

beginnen. Ze blijven besmettelijk tot 4 dagen nadat de vlekjes verschenen. Overdracht 

van het mazelenvirus vindt meestal plaats via druppelinfectie vanuit de neus- en 

keelholte van de patiënt. Andere besmettingswegen zijn direct contact, indirect contact 

(handen, deurknoppen) en verspreiding via de lucht over grotere afstanden door middel 

van druppelkernen. 

Risicogroepen 

Verhoogde kans op infectie 

• Iedereen die niet gevaccineerd is of op natuurlijke wijze immuniteit heeft 

verworven; 

• Kinderen die om religieuze, antroposofische of andere redenen niet gevaccineerd 

zijn; 

• Kinderen van 6 tot 14 maanden die hun eerste BMR-vaccinatie nog niet hebben 

gekregen. 
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Wat kun je als kraamverzorgende doen?  

• Als er sprake is van mazelen in je eigen gezin kan je gewoon je werk doen, mits 

je gevaccineerd bent of zelf de mazelen hebt gehad. 

• Als je niet bent gevaccineerd, mag je niet werken. 

• Als er sprake is van mazelen in het kraamgezin: 

o Hygiënisch werken zoals je gewend bent, extra aandacht voor 

handhygiëne, deurknoppen enz. Regelmatig de ruimtes ventileren.  
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I. Meningitis (Hersenvliesontsteking) 

Wat is het? 

Bij een hersenvliesontsteking zijn de vliezen om de hersenen (en het ruggenmerg) 

ontstoken. Verschillende virussen en bacteriën kunnen hersenvliesontsteking 

veroorzaken.   

Verschijnselen:  

De meest voorkomende verschijnselen van een hersenvliesontsteking zijn:  

• hoge koorts;  

• koude rillingen;  

• verwardheid;  

• hoofdpijn;  

• nekstijfheid: dit is een pijnlijke en stijve nek bij het vooroverbuigen van het 

hoofd. Kenmerkend hierbij is dat de kin niet op de borst kan worden gebracht;  

• braken;  

• misselijkheid.  

  

Zuigelingen en kinderen krijgen vaak ook de volgende klachten:  

• lage temperatuur of koorts;  

• sufheid;  

• slecht drinken;  

• prikkelbaarheid;  

• luierpijn: huilen bij het verschonen;  

• ongewoon huilen  

• soms treden schokjes van het lichaam op en/of draaien de ogen weg.  

  

Een ernstige vorm van hersenvliesontsteking wordt veroorzaakt door de 

Meningokokbacterie. Deze bacterie kan binnen een paar uur levensgevaarlijk zijn. Het 

snel herkennen en behandelen van een hersenvliesontsteking is daarom erg belangrijk. 

Een belangrijk kenmerk is het optreden van niet wegdrukbare bloedinkjes in de huid, 

die in grootte uiteenlopen; voorkomend op romp, ledematen en extremiteiten en 

slijmvlies van de ogen. Zuigelingen zijn ernstig ziek met verschijnselen als grauw zien, 

kreunen, slecht drinken, koorts, sufheid en/of convulsies. 

Besmetting en besmettingsweg 

De bacteriën en virussen verspreiden via het hoesten, niezen, praten of door direct 

contact. Veel mensen dragen de bacterie zelf in hun neus zonder dat zij dit weten. 

Overdracht van de meningokok geschiedt van mens op mens via druppeltjes vanuit de 

neus-keelholte. De bacterie kan overgedragen worden bij langdurig en intensief contact 
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via de lucht door bijvoorbeeld hoesten, niezen, spreken of door direct contact 

(bijvoorbeeld zoenen, mond-op-mondbeademing). Indirecte overdracht via voorwerpen 

is zeer zeldzaam.  Na toediening van antibiotica gedurende 24 uur is de patiënt niet 

langer besmettelijk. 

Wat kun je als kraamverzorgende doen?  

• Als er in de thuissituatie sprake is van meningitis kan je gewoon aan het werk; 

• In het kraamgezin:  

o bel onmiddellijk, in overleg met de ouders, de verloskundige/ huisarts of 

de eerste hulp als een kind klachten heeft, zoals luierpijn en onwillekeurige 

schokjes, nekstijfheid, kreunen, grauw zien, sufheid of bewusteloosheid 

hoge koorts én rood- paarse vlekjes in de huid die zichtbaar blijven als er 

met een doorzichtig glas op gedrukt wordt; 

o Ventileer de ruimte goed door ramen en deuren op een kier te zetten; 

o Werk hygiënisch; 

o Was de handen van de kinderen na het hoesten en niezen;  

o Hoest en nies in een papieren zakdoek en gooi deze meteen weg.  
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J. Rodehond (rubella) 

Wat is het? 

Rodehond is een ziekte die ontstaat door het rubellavirus. De meeste kinderen in 

Nederland worden gevaccineerd tegen rodehond. Daarom komt de ziekte weinig voor. 

Rodehond is gevaarlijk voor zwangere vrouwen in de eerste helft van de zwangerschap 

als de zwangere nooit is gevaccineerd of de ziekte nooit heeft gehad. Er is dan een 

risico op een miskraam of op aangeboren afwijkingen bij de baby. Het risico wordt 

kleiner als de zwangerschap al langer duurt.  

De verschijnselen:  

• lichte verkoudheid;  

• koorts;  

• een rode uitslag die begint in het gezicht en zich snel uitbreidt over de rest van 

het lichaam. De vlekken lopen zo in elkaar over dat het lijkt alsof het kind een 

egaal rode kleur heeft;  

• opgezette, pijnlijke klieren in de nek.   

De meeste kinderen zijn nauwelijks ziek en hebben meestal geen koorts.  

Incubatietijd en besmetting  

Door het uitademen, praten, niezen of hoesten komt het virus in de lucht en kan een 

ander besmet worden. Ook via besmette handen en urine kan het virus worden 

overgebracht. Mensen die geïnfecteerd zijn kunnen anderen besmetten vanaf 10 dagen 

voordat er rode vlekjes op de huid te zien zijn tot 7 dagen na het ontstaan van deze 

vlekjes. De besmettelijkheid is het grootst vlak voor het begin van de huiduitslag. 

Iedereen die niet ingeënt is en geen rodehond heeft doorgemaakt kan ziek worden.   

Wat kun je als kraamverzorgende doen? 

• Als er sprake is van rodehond in je eigen gezin kan je gewoon je werk doen. 

• Als er sprake is van rodehond in het kraamgezin: 

o Hygiënisch werken zoals je gewend bent. 

o Ventileer de ruimtes goed door ramen en deuren op een kier te zetten.  

o Pas de hygiëneregels toe voor handen wassen, hoesten en niezen,  

o Extra aandacht voor het handen wassen na hoesten en niezen en 

toiletbezoek, omdat het virus ook in urine kan voorkomen. 
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K. Roodvonk (scarlatina) 

 

Roodvonk is een Groep A-streptokokkeninfectie, zie ook Zorgprotocol Groep A-

streptokokken (KCKZ, 2018). 

Verschijnselen:   

• Roodvonk begint met verlies van eetlust, hoge koorts en keelpijn. Het kind kan 

ook overgeven en buikpijn hebben;   

• Daarna komen er meestal felrode vlekjes op het lichaam. Er zijn geen vlekjes bij 

de neus of mond; 

• De huid met de vlekjes ziet eruit als rood kippenvel en voelt aan als schuurpapier; 

• Ook op de tong verschijnen felrode puntjes, dit heet ook wel frambozentong; 

• Na een paar dagen begint de huid te vervellen, vooral aan de vingers en tenen.   

• De klachten duren 7 tot 10 dagen.  

Incubatietijd en besmetting 

De bacterie verspreidt zich voornamelijk door de lucht via vochtdruppeltjes afkomstig 

uit de mond, keel en neus. Mensen kunnen deze druppeltjes inademen en besmet 

raken. De ziekte is ook besmettelijk via de handen. Iemand met roodvonk is 

besmettelijk als de eerste klachten beginnen, al vóór er vlekjes zijn. Dit duurt totdat 

het vervellen van de huid over is. Roodvonk gaat vanzelf over. Soms wordt het 

behandeld met medicijnen. Bij behandeling met antibiotica is de besmettelijkheid na 48 

uur voorbij.   

Wat kun je als kraamverzorgende doen? 

• Als er sprake is van roodvonk in je eigen gezin kan je gewoon je werk doen. 

• Als er sprake is van rodehond in het kraamgezin: 

o Ventileer de ruimtes goed door ramen en deuren op een kier te zetten.  

o Pas de hygiëneregels toe: handen wassen, hoesten en niezen; 

o Besteed extra aandacht aan het regelmatig handen wassen bij de  

o kinderen.  
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L. Waterpokken (Varicella) 

Verschijnselen 

Waterpokken wordt veroorzaakt door een virus en is zeer besmettelijk. 

Wanneer het kind ziek wordt krijgt het vaak eerst last van koorts of hangerigheid. 

Daarna komen er vlekjes die beginnen op het hoofd/romp en die uitgroeien tot bultjes en 

blaasjes die erg jeuken. Na een paar dagen drogen de blaasjes in en worden het 

korstjes. In totaal duren waterpokken ongeveer 10 dagen. 

 

Incubatietijd, besmetting en immuniteit 

Incubatietijd: 10-21 dagen (meestal 13-18 dagen) 

 

Besmettelijke periode: vanaf 2 dagen vóórdat de blaasjes verschijnen is het al 

besmettelijk. Waterpokken blijft besmettelijk totdat alle blaasjes een korstje hebben. 

Waterpokken komt vooral voor bij jonge kinderen. 

Besmettingen via derden (vroedvrouw, broertjes en zusjes) meteen na of tijdens de 

bevalling verlopen minder ernstig, aangezien dan bij de pasgeborene de normale 

besmettingscyclus met antistofopbouw doorlopen wordt. Door hoesten, niezen en praten 

kun je anderen besmetten.  

 

De meeste baby’s zijn in de kraamtijd nog beschermd door maternale immuniteit, omdat 

immers 96-99% van de zwangeren al eerder waterpokken heeft doorgemaakt. Bijna alle 

kinderen in Nederland krijgen waterpokken voordat ze 6 jaar zijn. Meestal zonder 

ernstige gevolgen. 

 

Wat kun je als kraamverzorgende doen?  

• Als er sprake is van waterpokken in je eigen gezin kan je gewoon je werk doen. 

• Als er sprake is van waterpokken in het kraamgezin: 

o Hygiënisch werken zoals je gewend bent. 

 


