BUIKGRIEPVIRUS
GASTRO ENTERITIS
FRANCISCUS VLIETLAND

Inleiding

Uw kind is vermoedelijk besmet met een buikgriepvirus. In
deze folder vertellen wij u er meer over.

het buikgriepvirus

Het buikgriepvirus is een virus dat maag- en darmklachten
veroorzaakt. In principe kan iedereen het virus krijgen, maar
vooral kinderen jonger dan twee jaar zijn hier gevoelig voor.
Verschijnselen
Kinderen die besmet zijn met het virus gaan ervan braken en
hebben diarree. Als dit heftig of langdurig is kan uw kind
uitdrogen. Dit is een ernstige situatie.

Opname

Als uw kind door het vele braken en de diarree dreigt uit te
drogen, moet uw kind opgenomen worden in het ziekenhuis.
Vaak kan dit met één of meerdere dagopnames. Aan het einde
van de dag gaat u dan met uw kind naar huis.

Behandeling

Als er sprake is van braken en/of diarree kan het zijn dat uw
kind één dag alleen O.R.S. te drinken krijgt. Dit is een glucosezoutpreparaat met een ideale samenstelling om uitdroging
tegen te gaan. Wilt uw kind niet drinken, dan kan tijdelijk, met
behulp van een sonde, een slangetje dat via de neus naar de
maag loopt, de voeding worden toegediend.
Als uw kind blijft braken, wordt soms een infuus ingebracht om
extra vocht toe te dienen. Dit kan ook bij veel diarree of
ernstige uitdroging.
Bij dagopnames gaat uw kind ‘s avonds met sonde of
infuusnaaldje met u mee naar huis. De volgende dag wordt de
behandeling weer vervolgd. Afhankelijk van de mate van
diarree krijgt uw kind een dieet waarbij de voeding langzaam
wordt uitgebreid. De laatste fase van dit dieet moet u thuis ook
nog volgen. U kunt dit in twee à drie dagen afbouwen tot het
normale voedingspatroon.

Besmetting met het buikgriepvirus

Buikgriepvirussen zijn besmettelijk. Goede hygiëne is daarom
belangrijk. Alleen handen wassen met water en zeep is niet
voldoende. Daarom moet u handschoenen aandoen, als u de
luier verschoond. Ook is het wenselijk uw kleding te
beschermen als u uw kind op schoot neemt.
Na het verschonen van de luier, moet u uw handen wassen met
zeep en drogen en vervolgens handalcohol gebruiken. Dit moet
u ook doen als u de ruimte in het ziekenhuis, waar uw kind
wordt verzorgd, verlaat.
Soms wordt de ontlasting nagekeken op het bacteriologisch
laboratorium. Dan kan het Rotavirus of het Adenovirus worden
aangetoond.
U mag na het verblijf in de box op de afdeling niet op bezoek
gaan bij iemand anders in het ziekenhuis.

Wetenschappelijk onderzoek

Als bij uw kind urine, ontlasting, bloed of weefsel wordt
afgenomen voor onderzoek, dan kan het zijn dat dergelijk
‘lichaamsmateriaal’ overblijft. Dit materiaal kan worden
gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Hierdoor wordt
inzicht verkregen in het ontstaan en de behandeling van
ziekten. Onderzoek moet aan strenge voorwaarden voldoen,
zoals het anoniem verwerken van uw lichaamsmateriaal.
Alle belangrijke informatie over onderzoek van
lichaamsmateriaal, vindt u via www.pathology.nl/voorlichting.
Heeft u er bezwaar tegen dat lichaamsmateriaal van uw kind
voor wetenschappelijk onderzoek wordt gebruikt? Dan leest u in
de folder hoe u bezwaar kunt maken.

Vragen

Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog vragen? De
behandelend arts of verpleegkundige is altijd bereid uw vragen
te beantwoorden.
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