RS-virus bij kinderen

Bij uw kind is het Respiratoir Syncitieel-virus, kortweg RS-virus,
geconstateerd. Soms worden kinderen met het RS-virus
opgenomen in het ziekenhuis. In deze folder leest u wat het
RS-virus is en wat de behandeling kan inhouden.

Wat is het RS-virus?
Het RS-virus veroorzaakt een infectie aan de luchtwegen en komt vooral
voor in de wintermaanden. De wat oudere kinderen en volwassenen
worden alleen verkouden. Met name baby’s kunnen van het RS-virus
ziek worden. De symptomen die in het begin lijken op een verkoudheid,
kunnen snel erger worden en er kan een ontsteking aan de luchtwegen
(bronchiolitis) ontstaan. Hierdoor ontstaan er vaak voedingsproblemen.
Als u de toestand van uw kind niet vertrouwt, aarzel dan niet om contact op
te nemen met de arts. Uw kind kan acuut medische zorg nodig hebben.

Wat zijn de verschijnselen?
Uw kind kan moeite hebben met ademhalen en veel hoesten. Soms ademt
uw kind piepend of zagend. Bij inademen trekt de huid tussen de ribben
naar binnen. Ook het drinken kan moeilijk gaan. Kinderen kunnen braken en
zijn vaak grauw van kleur. Soms is uw kind slaperig en moeilijk te wekken.
Het kan soms ook voorkomen dat uw kind opeens een paar seconden
stopt met ademen.

Voorkomen van besmetting
Het RS-virus is erg besmettelijk en wordt overgedragen door kleine
druppeltjes in de lucht. Besmetting vindt plaats door hoesten en niezen,
maar ook via handen en knuffelen. De tijd tussen de besmetting en het
uitbreken van de ziekte varieert van twee tot zes dagen.
Om besmetting met het RS-virus te voorkomen, raden wij iedereen aan
afstand te houden van baby’s en kleine kinderen als u verkouden bent
of koorts heeft. Was de handen regelmatig met water en zeep en draag
zonodig een mondkapje. Wees voorzichtig met knuffelen en houd andere
kinderen, zeker als zij verkouden zijn, uit de buurt van uw baby. Het
virus kan urenlang overleven op voorwerpen zoals speelgoed, kleding,
zakdoeken en deurklinken.

Diagnose en behandeling
Om zekerheid te hebben of uw kind besmet is met het RS-virus, wordt er
een RS-kweek afgenomen. Met een kweekstokje wordt er achter in de keel
wat slijm afgenomen. Het slijm wordt onderzocht op de aanwezigheid van
het virus. Dit duurt gemiddeld 24 uur.
Het RS-virus kan niet behandeld worden met antibiotica. Wel kan de arts
de symptomen, zoals een verstopte neus en een piepende ademhaling,
behandelen. De arts zal meestal neusdruppels voorschrijven, zodat uw kind
goed door de neus kan blijven ademen. Uw kind wordt aangesloten aan de
monitor zo kunnen we de ademhaling en het zuurstofgehalte in het bloed
controleren.
Wanneer uw kind het erg benauwd heeft, krijgt het extra zuurstof
toegediend. Soms is het nodig dat er medicijnen geïnhaleerd worden
door middel van een spray. Een spray geeft stoom af, waarin medicijnen
zijn opgelost. Deze moeten worden ingeademd door middel van een
mond-neuskapje. Meestal wordt uw kind de eerste dagen vaak gesprayd en
zal het daarna worden afgebouwd. Als u aanwezig bent, kan uw kind door
uzelf gesprayd worden. De verpleegkundige zal u hierbij helpen en uitleg
geven.
Als uw kind erg benauwd is en veel moet hoesten, kan het uitgeput raken.
Uw kind heeft dan moeite met drinken en kan gaan spugen. Is uw kind te
ziek om zelf te drinken? Dan krijgt uw kind tijdelijk voeding via een sonde.
Een sonde is een slangetje dat door de neus naar de maag loopt. Hierdoor
wordt voorkomen dat uw kind uitdroogt of uitgeput raakt.

Verpleging
Omdat het RS-virus besmettelijk is, wordt uw kind volgens isolatie
richtlijnen verpleegd. Dat betekent dat uw kind apart van andere kinderen
wordt verpleegd. Ook blijft u met uw kind de gehele opnameperiode op de
kamer. U mag geen gebruik maken van de keuken en u kunt niet naar de
speelkamer. Hiermee voorkomen we dat andere kinderen ook ziek worden.
Uw kind kan in overleg met de verpleegkundige bezoek ontvangen. U kunt
uw kind zelf verzorgen als u dat wilt, of een deel van de zorg op u nemen.
Dit wordt met de betreffende verpleegkundige per dienst afgestemd. Geeft
u aan waar u zich prettig bij voelt.

Naar huis
Uw kind mag weer naar huis als het genoeg drinkt, niet spuugt en geen
zuurstof meer nodig heeft. Als uw kind weer naar huis mag, kan het nog
wel neusverkouden zijn, of hoesten. Toch is er geen gevaar dat dan andere
kinderen nog worden besmet. Uw kind kan dus ook eventueel weer naar de
crèche of dagopvang.
Na ontslag uit het ziekenhuis krijgt u soms een vervolgafspraak op de
polikliniek kindergeneeskunde. De kinderarts kijkt uw kind dan nog een
keer na. Kinderen kunnen het RS-virus nog een keer krijgen. Meestal
worden ze daar minder ziek van. Een opname in het ziekenhuis is dan
meestal niet meer nodig.

Vragen
Indien u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, stel deze dan gerust
aan de behandelend arts of de verpleegkundigen.
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