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\/le\<-Jeszie\<-1 es 
Biina alle kinderen krijgen wel een keer een vlekjes
ziekte door een virus of bacterie. Vlekjesziektes 

worden veroorzaakt door een besmettelijk virus of 

een bacterie. 
Meestal gaat het om veelvoorkomende, onschul

dige (kinder)ziektes. Toch is het verstandig om even 

extra alert te zijn. Sommige ziektes kunnen gevaarlijk 

zijn voor je kindje en/of zwangere vrouwen. 

Als er vlekjes zichtbaar zijn, dan is je kindje al 

even besmet. 
Hoewel de meeste vlekjesziektes onschuldig zijn, 

kan je kindje er wel veel last van hebben. Soms 

krijgen kinderen er koorts, jeuk en/of andere klach
ten biJ. Als de symptomen weg zijn, dan kan hij of 

zij in principe gewoon naar een kinderdagverblijf. 

Andere vlekjes 
Vlekjes kunnen ook ontstaan door warmte of een 

allergie. Ook krentenbaard (een erg besmettelijke 
bacterie) komt regelmatig voor. 

Baby-acné 
Pasgeboren baby's krijgen soms uitslag op hun 

gezicht. Dat gaat vanzelf over. Twijfel je, ga dan 
langs je huisarts. 

\I eel v oor\<-on1evic::te 
vle\<-Jeszie"-t es 
Waterpokken 
Bij waterpokken (virus) wordt je kindje vaak eerst 

verkouden en knJgt hiVz1j vlekjes in het gezicht, op het 
hoofd en de romp. Na een paar dagen worden dat 
blaasies en wanneer deze stuk gaan worden dit Jeu
kende korstjes. Je kindje kan ook wat koorts hebben. 
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Vijfde ziekte 
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De vijfde ziekte (virus) komt vooral bij kinderen in de 
basisschoolleeftijd voor. Je herkent het aan een 

rozerode uitslag op de wangen die kan uitbreiden 
over andere lichaamsdelen. 

Let op: in de eerste helft van de zwangerschap kan 
deze ziekte gevaarhJk zijn. 

Zesde ziekte 
De zesde ziekte (virus) komt het meeste voor biJ 
kinderen tussen zes maanden en drie jaar. Het begint 
meestal met hoge koorts die tot 4 dagen kan duren. 
Als de koorts is gezakt, kunnen er vlekjes ontstaan 
op het gezicht en de romp. 

Roodvonk 
Roodvonk (bacterie) begint vaak met (hoge) koorts, 
hoofdpijn, keelpijn en braken. Daarna verschijnen er 
kleine rode vlekjes en puntvormige bultjes op vooral 
het gezicht. Ook in de mond (tong, gehemelte) kunnen 
vlekjes ontstaan. 

Hand- mond- en voetziekte 
Hand- mond- en voetziekte (virus) begint vaak met 
koorts, misselijkheid, braken, buikpijn en keelpijn. 
Daarna komen er blaasjes in de mond , en rode 
vlekjes op de handen en voeten en soms de billen . 
Deze rode vlekjes veranderen In blaasJes. Niet ie
dereen krijgt (veel) klachten. 
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De volgende vlekjesziektes komen we1n1g voor, 
maar kunnen wel gevaarlijk ziJn. 

Mazelen 
Symptomen: grove vlekjes 1n het gezicht en achter de 
oren, en later de romp, de armen en de benen 
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. ymptomen· witte stippen in de mond , overige s . 

k rts rode ogen kapotte mond en verkoud-
hoge oo , ' . 
heid. Extra complicat ies kunnen longontsteking en 

hersenvliesontsteking zijn. 

Rodehond 
Symptomen: weinig opvallende vlekjes en lichte 

koorts. Rodehond kan vooral in de eerste helft van 

de zwangerschap gevaarlijk zijn voor je baby. Let 

extra op als je de ziekte niet eerder hebt gehad en 

niet bent ingeënt. 

Meningokokkenbacterie 
Symptomen: in korte tijd vonmen zich donker- en 

blauwrode vlekjes. Dat kan duiden op een meningo
kokkenbacterie. Deze bacterie kan hersenvliesont

steking veroorzaken. Ais je met een glas op de vlekjes 
drukt en ze verbleken niet.neem dan meteen contact 

op met je huisarts. 

Wanneer naar de huisarts? 
Neem contact met je huisarts op als Je kindje: 
• Jonger is dan drie maanden 

• Steeds zieker wordt en/of suf wordt 
• Kreunt of ontroostbaar bl ijft hui len 
• Weinig of niet wil drinken en/of geen natte luiers 

meer heeft 
• Blijft overgeven 

• Rode vlekjes heeft die niet vager worden als je 
erop drukt 

Neem ook contact op als. 

• Je zwanger bent (en in contact bent geweest 
met een kind met een vlekjesziekte) 

• Je denkt dat je kindje de mazelen of roodvonk 
kan hebben 

• Als de klachten extreem lang aanhouden 


