RS-virus infectie
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Uw kind is in een apart kamertje opgenomen omdat hij/zij misschien
een een luchtweginfectie heeft, veroorzaakt door het RS-virus.
RS-virus is de afkorting van Respiratoir Syncytieel Virus. Dit virus
veroorzaakt een infectie van de longen en de bovenste luchtwegen. Het RSvirus kan bij iedereen voorkomen. Bij volwassenen en bij veel kinderen
veroorzaakt dit RS-virus een lichte verkoudheid. Jonge kinderen en baby’s
kunnen van dit virus ernstig ziek worden.
Bij baby’s tot een half jaar zorgt het virus voor kortademigheid en grauw zien.
Ook kunnen ze niet goed meer drinken, gaan erg hoesten, slijm opgeven en
daardoor ook braken. Door dit alles zal de conditie van de baby
verslechteren en is een opname noodzakelijk.

Hoe gevaarlijk is het RS-virus?
Risicofactoren voor het krijgen van een ernstige RS-virus infectie zijn:
vroeggeboorte
een chronische longaandoening
een slecht functionerend afweersysteem
Kinderen met een risicofactor hebben meer kans om opgenomen te worden.
De gevolgen van een ernstige RS-virus infectie op de langere termijn zijn niet
goed bekend. Een aantal kinderen houd jarenlang restverschijnselen, zoals
een verminderde longfunctie en benauwdheid.

Hoe vindt besmetting plaats?
Het virus is erg besmettelijk en wordt overgedragen door:
direct contact door bijvoorbeeld knuffelen of zoenen
verspreiding via de lucht door niezen en hoesten
Het RS-virus komt voor rond de herfstperiode tot laat in het voorjaar, met
name in ruimtes waarin zich veel mensen bevinden, zoals
kinderdagverblijven en in wachtkamers. Verder kan het RS-virus urenlang
overleven, bijvoorbeeld op een gebruikt zakdoekje. Een kind kan
verschillende keren het RS-virus oplopen het kan er dus niet immuun voor
worden.

Hoe wordt het RS-virus behandeld?
Uw kind wordt opgenomen in een apart kamertje. Bij kinderen met een
verminderde conditie kan een voedingssonde nodig zijn, zodat ze dan
minder zelf hoeven te drinken. Soms kan behandeling met zuurstof
noodzakelijk zijn.

Maatregelen voor ouders en bezoek
De volgende regels helpen besmetting met het RS-virus te voorkomen:
draag een neus-mondmasker indien u zelf kleine kinderen heeft (geldt
niet voor ouders)
desinfecteer de handen voordat u het kind aanraakt
kom niet op bezoek in geval van verkoudheid of koorts
houdt andere kleine kinderen uit de buurt van het zieke kind
bij het verlaten van de kamer de handen desinfecteren met
handdesinfectans

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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