Bezoekregeling
Bezoek is beperkt tot max. 2 volwassenen.
Bezoek van kinderen is beperkt tot broer
en/of zus.
Bezoek is beperkt tot de kamer van uw
kindje.

Algemene maatregelen
wanneer uw kind met RSV in
het ziekenhuis verblijft
Probeer kleine kinderen uit de buurt van
uw kind te houden. Kleine kinderen zijn
vaak erg gevoelig voor het RS-virus.
Het zieke kind komt niet buiten de kamer.
Volg de instructies op de isolatiekaart die
zich op de deur bevindt.
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Wat is RSV?
RSV is de afkorting van Respiratoir Syncytieel
Virus. Dit virus veroorzaakt een infectie van de
luchtwegen. RSV is een virus dat zeer
algemeen voorkomt.
Bij volwassenen en bij veel kinderen
veroorzaakt dit RS-virus een lichte
verkoudheid, maar kleine kinderen en baby’s
kunnen van het virus ernstig ziek worden.

Hoe kun je RSV herkennen?
De symptomen van de RSV kunnen in het
begin lijken op een verkoudheid, zoals:


Milde koorts < 38.5°C



Loopneus



Lichte hoest



Slecht drinken

Binnen enkele dagen kunnen de symptomen

Na het verlaten van de kamer:

verergeren tot:



doe het masker af en gooi het in de
emmer



Ernstig hoesten



Piepend geluid bij het ademhalen



Doe de schort uit en hang deze op



Braken



Ontsmet uw handen met alcoolgel



Moeite met ademen

Hoe wordt RSV overgedragen?

Behandeling

RSV is een besmettelijk virus dat verspreid wordt
door speekseldruppels, bijvoorbeeld bij niezen
of hoesten of door lichamelijk contact,

Er bestaat geen geneesmiddel dat een RSV
infectie kan genezen. De behandeling is louter
ondersteunend tot het lichaam zelf door
aanmaak van antistoffen de infectie
overwonnen heeft. Dat duurt ongeveer 10
dagen.

bijvoorbeeld kusjes geven.

Wat doen om het RS-virus niet
over te dragen naar andere
kinderen?
Bij het betreden van de kamer:


Ontsmet uw handen met alcoolgel



Doe een schort aan



Doe een masker aan

