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Verheffing van Impetigo 

De GGD Amsterdam constateert een toename van het aantal gevallen van impetigo. Ook in de landelijke 

surveillance van Nivel Zorgregistraties eerste lijn is sinds week 31 (30 juli – 5 augustus)  een duidelijke 

stijging te zien van het aantal kinderen (t/m 14 jaar) die de huisarts consulteerden in verband met 

impetigo. Deze stijging lijkt nu heviger en treedt eerder op dan de gebruikelijke seizoensverheffing in de 

nazomer de afgelopen jaren.   

De meest voorkomende verwekker van impetigo is Staphylococcus aureus. In ongeveer 10% van de 

gevallen is de verwekker een Streptococcus pyogenes of een menginfectie. De kans op besmetting van 

andere kinderen is in de periode tot het indrogen van de erupties groot. 

 

Fusidineresistentie 

Fusidineresistentie is een bekend probleem in de behandeling van impetigo. In 2017 vertoonde 17% van 

de geteste S. aureus stammen uit de huisartsenpraktijken (alle leeftijden) deze resistentie (Bron: 

Nethmap). 

Indien de behandeling met fusidinezalf niet aanslaat, adviseert de  NHG-standaard bacteriële 

huidinfecties flucloxacilline oraal.  U kunt tevens overwegen een kweek af te nemen voor pathogeen- en 

resistentiebepaling. Bij  meerdere, mogelijk aan elkaar gerelateerde gevallen van impetigo met falen van 

behandeling met  fusidine kan het zinvol zijn direct kweken af te nemen. Uitslagen zijn doorgaans twee 

werkdagen na ontvangst bekend. 

 

Wering school en kinderdagverblijf 

Kinderen met impetigo mogen in principe school of kindercentrum bezoeken. In uitzonderingsgevallen 

kan de GGD adviseren om (in een schoolklas of in een groep van een kindercentrum waar meerdere 

kinderen impetigo hebben, of wanneer een kind uitgebreide laesies heeft) het kind/de kinderen pas toe 

te laten als de aandoening wordt behandeld met antibiotica of als de blaasjes zijn ingedroogd. 



 

Voor meer informatie en Intercollegiaal overleg 

Voor meer informatie: meer informatie zie LCI-richtlijn Staphylococcus areus-infecties en LCI-richtlijn 

Groep-A-streptokokkeninfecties . 

Voor vragen over impetigo  kunt u contact opnemen met het team algemene Infectieziekten  van de GGD 

Amsterdam (werkdagen tussen 8.30 en 17.00: 020-555 5105/na 17.00 uur  en in het weekend: 020-555 5555, 

vraag naar de dienstdoende arts Infectieziekten).  Voor vragen over behandeling en kweken kunt u contact 

opnemen met de arts-microbioloog van het  Streeklaboratorium: 020–555 5293 of met de arts-microbioloog van 

het laboratorium waarmee u  samenwerkt. 

 
 

https://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Professioneel_Praktisch/Richtlijnen/Infectieziekten/LCI_richtlijnen/LCI_richtlijn_Staphylococcus_aureus_infecties_inclusief_MRSA
https://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Professioneel_Praktisch/Richtlijnen/Infectieziekten/LCI_richtlijnen/LCI_richtlijn_Groep_A_streptokokkeninfectie_GAS
https://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Professioneel_Praktisch/Richtlijnen/Infectieziekten/LCI_richtlijnen/LCI_richtlijn_Groep_A_streptokokkeninfectie_GAS

