Rota- of adeno-virusinfectie

Ziekenhuis Gelderse Vallei

Uw kind is in een apart kamertje opgenomen omdat het misschien een
besmettelijke ziekte heeft; waarschijnlijk een rota- of adenovirusinfectie.
De rota- of adeno-virusinfectie is een micro-organisme dat, vooral bij jonge
kinderen, ernstige diarree, braken en koorts, kan veroorzaken. Het kind
verliest dan veel vocht en moet wegens uitdroging in het ziekenhuis worden
opgenomen. Volwassenen worden er meestal niet ziek van, maar kunnen de
ziekte wel overbrengen. Bij het adenovirus komt ook nog wel eens een lichte
verkoudheid voor.
Een rota- of adeno-virusinfectie komt meestal voor in de winter en het
voorjaar. De besmettelijkheid duurt ongeveer een week.

Hoe vindt besmetting plaats?
Het virus wordt uitgescheiden via de ontlasting en via de luchtwegen, door
hoesten. Als u bijvoorbeeld bij het luier verwisselen uw handen heeft
verontreinigd en u pakt de deurknop vast, dan kan een ander besmet worden
als hij dezelfde deurknop vastpakt en daarna bijvoorbeeld gaat eten. Het
virus kan buiten het lichaam enkele uren overleven op handen. Besmetting
kan ook plaatsvinden door het aanraken van besmette voorwerpen.
bijvoorbeeld via speelgoed, aanrechtbladen, kranen en dergelijke. Het virus
kan buiten het lichaam enkele dagen overleven op voorwerpen.
Omdat deze virussen erg besmettelijk zijn, wordt uw kind op een isolatiebox
verpleegd. Uw kind mag deze kamer gedurende de opname niet verlaten. Dit
geldt ook voor u als ouder, broertjes en zusjes, eventueel bezoek en
materialen zoals een fles of speelgoed. Uw kind mag dus niet naar de
speelkamer op de kinderafdeling. Aan de pedagogisch medewerker kunt u
wel wat speelgoed voor uw kind op de kamer vragen, mits het speelgoed
goed te reinigen is.

Maatregelen voor ouders en bezoek
Om besmetting van andere kinderen te voorkomen, moeten ouders en ander
bezoek zich aan onderstaande regels houden:
wanneer u verblijft of op bezoek bent bij uw kind, blijft u bij uw kind op de
kamer, ook uw kind blijft op de kamer
bij het verlaten van de kamer. uw handen desinfecteren met handalcohol
was na het verwisselen van de luier uw handen en deponeer de luier na
verschoning direct in de afvalemmer
na toiletbezoek goed de handen wassen
speelgoed en boeken niet aan andere kinderen geven
verlaat het ziekenhuis rechtstreeks na bezoek aan uw kind

Vragen
Heeft u nog vragen over de inhoud van deze folder, dan kunt u daarvoor
terecht bij de verpleegkundige die uw kind verzorgt.
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