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Uw kind is besmet met het RS-virus. In deze folder vertellen wij 

u er meer over. 
 

Het RS-virus  
Het RS-virus (Respiratoir Syncytieel virus) is een 
verkoudheidsvirus. Het kan een ontsteking geven van de 
luchtwegen (neus, keel, luchtpijp, longen). Bij volwassenen en 
oudere kinderen veroorzaakt het RS-virus niet meer dan een 
flinke verkoudheid of een griepje. Bij baby’s jonger dan zes 
maanden, kinderen met afweerstoornissen, kinderen die te 
vroeg geboren zijn (prematuren) en kinderen met hart- of 
longaandoeningen kan het virus een ernstiger ziekteverloop 
hebben. 
Het komt vooral voor in de periode vanaf eind oktober tot en 
met maart.    
 
Verschijnselen  
Een besmetting met het RS-virus begint meestal met een 
gewone verkoudheid. Baby’s kunnen ook gaan hoesten, soms 
gaan ze ‘piepen’ of krijgen wat koorts. In ernstige gevallen 
krijgt uw baby het benauwd. Hoe ouder uw kind is, hoe wijder 
de luchtwegen zijn. Uw kind heeft dan minder last van het 

virus.   
 

Opname  
Als uw kind het erg benauwd heeft en door hoestbuien erg moe 
is, kan uw kind opgenomen worden in het ziekenhuis. Vaak 
heeft uw kind een verstopte neus. Hierdoor gaat een kind ook 
slechter eten en drinken. De hoestbuien kunnen spugen 
veroorzaken. 
 

Behandeling  
Het belangrijkste is de neus schoon te houden om de 
ademhaling zo makkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor 
iedere voeding moet de neus gespoeld worden met een 
zoutwateroplossing. Zo nodig worden ook Xylometazoline 
neusdruppels gegeven om de neus goed open te houden. 
Eventueel krijgt uw kind medicijnen, zodat hij makkelijker kan 
ademhalen. Deze medicijnen worden als spray verneveld met 



behulp van een plastic kapje en zuurstof. Over het algemeen 

vinden kinderen dit niet leuk en verzetten zich. 
 
Indien bij uw kind een tekort aan zuurstof dreigt, kan extra 
zuurstof worden toegediend met behulp van een zogenaamde 
neusbril. 
 
Om te zorgen dat uw kind voldoende voeding binnen krijgt, 
proberen wij eerst om vaker en wat kleinere porties eten te 
geven. Is uw kind hiervoor te ziek, dan wordt tijdelijk voeding 
toegediend. Dit gebeurt via een slangetje dat via de neus naar 

de maag loopt (sonde). 
 

Het verloop van de infectie  
Als uw kind besmet raakt, kan het vijf dagen duren voordat de 
eerste ziekteverschijnselen te zien zijn. Meestal geldt dat hoe 
zieker een kind is van de infectie, hoe langer het duurt voordat 
uw kind weer helemaal beter is. De ziekenhuisopname duurt 
totdat uw kind zover hersteld is dat het weer voldoende kan 
drinken en geen extra zuurstof meer nodig heeft. Gemiddeld 
duurt een ziekenhuisopname vijf tot tien dagen. 
 

Uw kind kan nog wel een korte tijd het RS-virus bij zich dragen 
zonder zelf ziek te zijn.   
 

Besmetting met het RS-virus  
Het RS-virus wordt doorgaans via ‘aanhoesten’ overgebracht. 
Maar ook bijvoorbeeld door eerst de neus te snuiten en 
vervolgens iemand aan te raken of eten te geven. Het virus kan 
enkele uren meegedragen worden op kleding of andere 
materialen en ongeveer een half uur op de huid. U mag dan 
ook na het verblijf in de box – de ruimte waarin uw kind 

verzorgd wordt -  niet op bezoek gaan bij iemand anders in het 
ziekenhuis. 
 
Het kan zijn dat je na verloop van tijd weer opnieuw besmet 
raakt met het virus. 
 
 
  



Na ontslag 
Na een aantal dagen is uw kind zover opgeknapt dat het weer 
naar huis kan. Uw kind kan dan nog wel klachten hebben 
(vooral hoesten en neusverkouden) maar hoeft hiervoor niet 
meer in het ziekenhuis te blijven. Ook kan uw kind, zolang het 
nog klachten heeft, besmettelijk zijn. Wees daarom voorzichtig 
met het contact met jonge kinderen. Dit betekent met name 
goed handen wassen na contact met een ziek kind. 
Zorg ervoor dat thuis niet wordt gerookt. Sigarettenrook 
prikkelt de luchtwegen en het hoesten kan erger worden. Uw 
kind kan de eerste dagen nog wat minder drinken. Zolang uw 
kind goed plast is dit niet erg. Zorg ervoor dat u de neus goed 
open houdt met zoutoplossing en eventueel xylomethazoline 
(op voorschrift van de arts). Soms krijgt uw kind ook pufjes 
mee naar huis. U krijgt instructies over hoe en hoe vaak uw 
kind moet puffen.   
 

Wetenschappelijk onderzoek  
Als er bij uw kind urine, bloed, slijm 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 het lichaamsmateriaal van uw 
kind voor wetenschappelijk onderzoek wordt gebruikt? Dan 
leest u in de folder hoe u bezwaar kunt maken.  
 

Vragen 
Het kan zijn dat u na het lezen van deze folder nog vragen 
heeft. Hiervoor kunt u contact opnemen via telefoonnummer 
010 -  893 0000. U vraagt dan naar de afdeling 
Kindergeneeskunde.  
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