
 

 

 

Koortslip 

bronnen: Informatie over ziektebeelden voor basisscholen (Landelijk Centrum Hygiëne en Veilig-
heid; maart 2016); Gezondheidsrisico’s in een basisschool of buitenschoolse opvang (brochure GGD 
Kennemerland; juli 2011) 

 

Wat is koortslip? 

Een koortslip komt door een virus. Eenmaal besmet, blijft dit virus levenslang in 

het lichaam. De meeste mensen in Nederland dragen dit virus bij zich. Een 

koortslip ontstaat wanneer iemand een lage weerstand heeft, koorts heeft of te 

lang in de zon heeft gezeten. Baby’s jonger dan een maand kunnen ernstig ziek 

worden als zij besmet raken met het virus.  

 

Iemand met koortslip heeft last van:  

• blaasjes met vocht in of rond de mond en/of op de lippen of in het gezicht;  

• de blaasjes voelen branderig, pijnlijk en/of jeukend aan;  

• na een paar dagen worden de blaasjes wondjes; ze barsten open, drogen in 

en/of er komt een korstje op.  

 

Besmetting  

Het vocht in de blaasjes is zeer besmettelijk. Het virus verspreidt zich door het 

aanraken van de blaasjes met de handen of door het zoenen. Het virus kan via 

de handen en/of seksueel contact ook aan de geslachtsdelen komen en daar 

blaasjes veroorzaken. Iemand is met name besmettelijk vanaf het moment dat 

de blaasjes ontstaan en openbarsten.  

De besmettelijkheid blijft bestaan totdat de blaasjes helemaal ingedroogd zijn of 

dat er een korstje op zit.  

 

Wat kunt u doen als het kind een koortslip heeft?  

• Was de handen van de kinderen of die van u na het aanraken van de huid of 

blaasjes.  

• Het kind gebruikt zijn eigen bestek, borden en bekers.  

• Laat de ouders de wondjes en blaasjes afdekken.  

• Raak de koortslip niet aan.  

• Zoen geen baby’s.  

• Pas de hygiëneregels: hoesten en niezen, handen wassen, desinfecteren, 

schoonmaken en voedselvoorbereiding van deze richtlijn goed toe.  

 

Melding bij de GGD  

Een koortslip hoeft niet gemeld te worden. Indien er meerdere kinderen en vol-

wassenen een koortslip tegelijk hebben op de basisschool kun je voor informatie 

en advies contact leggen met de GGD.  
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Toelaten of weren?  

Een kind met een koortslip kan gewoon naar school. Doordat het virus bij zeer 

veel mensen voorkomt en deze mensen ook steeds opnieuw weer besmettelijk 

zijn, is infectie gedurende de jeugd in de praktijk moeilijk te voorkomen. 
  

Aanvullende informatie  

Voor aanvullende informatie kunt u de Veel gestelde vragen Koortslip op de 

RIVM-site raadplegen. 


