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Mijn kind heeft R.S. virus
Het Respiratoir Syncytiaal (R.S.) virus is een verkoudheidsvirus. Het komt vooral voor in de
periode van oktober tot maart. De ziekte is erg besmettelijk. Het wordt verspreid door de
lucht en via aanraking. Uw kind krijgt het als hij uitgehoeste lucht van iemand anders met het
virus inademt, of als hij door zo iemand geknuffeld of gezoend wordt.

Wie krijgt het R.S. virus?
Zowel volwassenen als kinderen kunnen het R.S. virus krijgen. Oudere kinderen en
volwassenen worden er niet echt ziek van. Zij zijn alleen verkouden.
Hele jonge kinderen kunnen er veel last van ondervinden. Dit komt omdat de longen nog niet
helemaal volgroeid zijn en kleine kinderen hebben nog niet de kracht om het slijm op te
hoesten. Daarbij ademt een baby alleen maar door de neus; dus zodra deze verstopt raakt
word het ademen zeer bemoeilijkt.

Verschijnselen
In het begin lijkt het op een verkoudheid. Uw kind heeft een loopneus, soms wat koorts, hij
niest en hoest. Hij is dan nog niet zo ziek. Door slijm in de longen krijgt uw kind problemen
met ademhalen. De ademhaling wordt sneller en wordt soms piepend. Verder kan uw kind
last hebben van hoestbuien, waarbij hij slijm opgeeft of waardoor hij kan gaan spugen. In
ernstige gevallen heeft uw kind een grauwe kleur en drinkt hij slecht.

Wat wordt er bij een ziekenhuisopname gedaan?
Isolatie & maatregelen
De meeste kinderen herstellen gewoon thuis. Alleen als uw kind zuurstof nodig heeft of als
hij te weinig voeding binnen krijgt, moet hij opgenomen worden in het ziekenhuis.
Als uw kind wordt opgenomen, komt hij/zij op een kamertje alleen te liggen i.v.m.
besmettingsgevaar. De deur naar de gang moet gesloten blijven. En uw kind mag de kamer
niet verlaten. U mag wel bij uw kind blijven slapen en uw kind mag gewoon bezoek
ontvangen.
Als u (of uw bezoek) de kamer verlaat, moet u goed de handen wassen. Het is niet
toegestaan om samen met het bezoek over de afdeling te wandelen. U kunt het virus nog bij
u hebben en u kan daardoor andere kinderen besmetten. Daarom verzoeken wij u, zodra u
en uw bezoek de kamer uitgaan, de afdeling te verlaten.
Het ziekenhuispersoneel zal bij direct contact met uw kind een schort, handschoenen en een
mondkapje dragen. Dit is om te voorkomen dat de verpleegkundige of arts het virus over kan
dragen naar andere kinderen.
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Onderzoek
Bij uw kind wordt er soms een R.S. sneltest gedaan. Nadat zijn/haar neus gedruppeld is met
fysiologisch zout, wordt er met een slangetje wat slijm uit de neus gezogen. De test wordt
naar het laboratorium gestuurd. De uitslag is meestal aan het eind van dezelfde dag bekend.
Soms wordt er bij uw kind ook wat bloed afgenomen en een longfoto gemaakt.
Deze RS sneltest wordt niet standaard afgenomen. Het verandert namelijk vaak niets aan de
behandeling. Echter wanneer getwijfeld word aan de diagnose, zal de R.S. sneltest uitkomst
kunnen bieden.
Behandeling
Er is geen medicijn tegen het R.S. virus. Je kunt het virus alleen bestrijden door uw kind
goed te laten uitzieken. Daarom is rust erg belangrijk.
Als uw kind erg benauwd is, wordt hij aan een monitor gelegd om de hartslag, de ademhaling
en het zuurstofgehalte goed in de gaten te houden. Om er voor te zorgen dat uw kind weer
beter kan ademhalen, wordt zijn neus regelmatig met neusdruppels gedruppeld en wordt het
slijm zo nodig weggezogen.
Soms krijgt hij medicijnen verneveld, in een poging de ziekteverschijnselen te verminderen.
Het kan zijn dat uw kind enige tijd extra zuurstof nodig heeft. Dit krijgt hij via een
zuurstofbrilletje/kapje toegediend.
Als uw kind te moe is om zelf te drinken, krijgt hij de voeding via een sonde (dit is een
slangetje dat via de neus naar de maag gaat). Als hij de voeding steeds uitspuugt, zal er bij
uw kind overwogen worden om een infuus in te brengen.

Gevolgen
Uw kind kan langdurig hoestklachten houden na een doorgemaakte R.S. infectie. Als uw kind
verkouden is, kan het piepen en rochelen bij het ademen soms weer terug komen.
Meestal verdwijnt dit vanzelf als uw kind wat ouder en sterker wordt.

Tot slot
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neemt u dan gerust contact op met de
Kinderafdeling.  (036) 868 8865.
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