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Protocol  
krentenbaard / kinderzeer 

Om besmetting van andere kinderen met krentenbaard te voorkomen,  
hebben wij een krentenbaardprotocol opgesteld.  

 
Voor het opstellen van dit protocol is de GGD geraadpleegd.   

 
 
Wat is het?  
Krentenbaard is een ontsteking van de huid. Mensen krijgen deze ontsteking door een bacterie. 
Krentenbaard is besmettelijk. De ontsteking is vervelend maar niet gevaarlijk. Krentenbaard komt 
vooral voor bij jonge kinderen. De kans op krentenbaard is groter wanneer de huid al kapot is door 
bijvoorbeeld een muggenbult, eczeem, waterpokken en schaafwondjes.  
 
Klachten bij krentenbaard:  

 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 open gaan, worden het natte plekjes met gele korstjes.  

 De plekken met blaasjes en korstjes kunnen snel groter worden.  

 De plekken kunnen pijn doen en jeuken.  
 
De tijd tussen besmet raken en het krijgen van bultjes en blaasjes is 4 tot 14 dagen.  
 
Besmetting:  
De bacterie wordt veelal overgedragen door contact met het vocht uit de blaasjes van iemand met 
krentenbaard. Krabben aan krentenbaardplekken 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.  
 
Krentenbaard 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 kunt u als ouder/verzorger doen?  

 Was uw handen en die van de kinderen na het aanraken van de blaasjes.  

 Laat het kind niet aan de plekken krabben, houd de nagels kort. 

 Gebruik een aparte handdoek voor het kind met krentenbaard. Bij voorkeur papieren handdoekjes. 

 Ga naar de huisarts voor behandeling.  

 Denk extra goed om de hygiëne: gebruik van papieren zakdoeken bij hoesten en niezen, vaak de 
handen wassen en let goed op bij het schoonmaken en het bereiden van voedsel.  

 Plak geen pleisters op de blaasjes. Dek bij voorkeur af met kleding. 
 
 



Melding bij de GGD: 
Vlekjesziekten moeten worden gemeld wanneer er twee personen of meer binnen twee weken 
dezelfde uitslag hebben. Dit is op basis van artikel 26 Wet publiek gezondheid. 
 
Naar school? 
Kinderen met krentenbaard mogen over het algemeen gewoon naar school komen. Het kan 
voorkomen dat toch wordt geadviseerd om het kind thuis te houden. Dat gebeurt als: 

 de wondjes erg groot zijn en/of 

 als er in één groep sprake is van meerdere zieke kinderen 
 
Voor meer informatie kunt u terecht bij de GGD Holland Noorden, afdeling infectieziekten.  
Zij zijn bereikbaar op het volgende telefoonnummer: 088-0100535 
www.ggdhollandsnoorden.nl 


