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Wat is het RS virus? 
Respiratoir Syncytieel Virus, kortweg RS virus genoemd, is een 
virus dat infecties veroorzaakt aan de luchtwegen (neus, oren, 
keel, luchtpijp en longen). Het RS virus is voornamelijk actief in 
de herfst en winter. Bij zuigelingen en jonge kinderen kan erge 
benauwdheid ontstaan, zodat een ziekenhuisopname nodig is. 
 

Hoe wordt het RS virus overgebracht? 
Mensen met een RS-virusinfectie zijn besmettelijk voor 
anderen. Ongeveer één dag voor het ziek worden tot twee à 
drie weken daarna kunnen ze het virus overdragen via de lucht 
of via de handen. Door hoesten, niezen en praten komen 
waterdruppels met virussen in de lucht. Via inademing van deze 
waterdruppels kan iemand anders worden besmet.  
 
Ook kleven de virussen vaak aan de handen (bijvoorbeeld via 
de hand voor de mond tijdens niezen of hoesten). Wanneer 
virussen via handen in contact komt met neusslijmvlies, 
oogslijmvlies of mond kan ook besmetting optreden. Na 
besmetting duurt het ongeveer twee tot acht dagen voordat die 
persoon ziek wordt. 
 

Symptomen  
RS virus veroorzaakt bij volwassenen en de meeste kinderen 
een mild ziektebeeld, dat veel lijkt op een gewone 
neusverkoudheid. In het begin heeft uw kind een beetje koorts 
en krijgt vervolgens een loopneus of verstopte neus, een milde 
hoest en soms oorpijn. Door de ademhalingsproblemen willen 
ze vaak niet goed drinken. Infectie met RS virus zorgt voor veel 
slijmproductie. Meestal blijft het hierbij, maar de symptomen 
kunnen erger worden.  
 
Vanwege kleine luchtwegen zijn jonge kinderen en te vroeg 
geboren zuigelingen vaak meer benauwd. U merkt dit bij uw 

kind aan kortademigheid, hoesten en soms hoorbaar piepen. 
Uw kind kan gaan braken en nauwelijks meer drinken, 
waardoor kans op uitputting en uitdroging ontstaat. In 
zeldzame gevallen, vooral baby’s onder de twee maanden, 
kunnen adempauzes (apneu’s) optreden. De mate van 
benauwdheid, het optreden van apneu’s en/of (dreigende) 



uitdroging kunnen er voor zorgen dat een ziekenhuisopname 

nodig is. 
 
Na de actieve infectie kan uw kind nog wel enkele weken 
blijven hoesten en soms wat kortademig zijn door irritatie van 
de luchtwegen. Een eenmalige infectie met RS virus biedt geen 
blijvende bescherming tegen een volgende infectie. Dit 
betekent dat een RS-virus infectie in hetzelfde seizoen opnieuw 
kan optreden (zelden) of in de jaren hierna, maar meestal is 
het dan een mildere vorm. 
 

Diagnose 
Wanneer de symptomen passen bij een RS virus infectie, wordt 
in sommige gevallen bij een opname een RSV-sneltest 
afgenomen. Allereerst spoelt de verpleegkundige de neus met 
zout water. Met behulp van een slijmzuigertje wordt vervolgens 
wat slijm uit de neus gezogen. Het laboratorium bepaalt 
vervolgens of het RS virus hierin aanwezig is. 
 

Behandeling  
Indien een ziekenhuisopname nodig is, dan worden vooral 
ondersteunende maatregelen genomen. Hieronder leggen we 
uit waaruit de behandeling kan bestaan. 

 Rust: uw kind heeft veel rust nodig, omdat de ademhaling nu 
extra veel energie kost. 

 Isolatie: uw kind komt alleen op een aparte kamer, een box, 
 te liggen. Dit in verband met de besmettelijkheid van de 

aandoening. 
 Controles: we controleren de vitale functies zoals hartslag, 

ademhaling en temperatuur en wegen uw kind dagelijks. 
Daarnaast houden we precies bij hoeveel uw kind drinkt en 
plast. Het is dus belangrijk luiers te bewaren, zodat de 
verpleegkundige deze kan wegen.  

 Neus-doorgankelijkheid: kleine kinderen ademen alleen door 

de neus. Vandaar dat we veel zorg besteden aan het goed 
open houden van de neus. Dit doen we door de neus van uw 
kind te spoelen met fysiologisch zout en de neus vervolgens 
uit te zuigen met een pollitzer-ballon. Dit is een ballonnetje 
dat snottebellen uit de neus van uw kind kan zuigen.  
 
 



 Ook kan de neus worden uitgezogen met een slangetje, een 

zogenaamde tendernose. Vaak wordt ook Xylomethazoline 
(Otrivin®) gestart. Dit zorgt ervoor dat het neusslijmvlies 
(tijdelijk) slinkt.  

 Zuurstof: Om te zien of uw kind zuurstof nodig heeft, krijgt 
uw kind een lichtsensor aan zijn teen of vinger om de 
zuurstof en hartslag te meten (via saturatiemeter). Soms 
moet uw kind aan een monitor om de ademhaling goed te 
registreren. Dan krijgt het tevens plakkertjes op de borst. Als 
extra zuurstof nodig is ter ondersteuning van de ademhaling, 
wordt dit gegeven via het zogenaamde ‘zuurstofbrilletje’. 
Wanneer uw kind meer zuurstof nodig heeft dan dat er over 

het normale ‘zuurstofbrilletje’ gegeven mag worden, kan het 
zijn dat we besluiten om uw kind aan de optiflow te leggen. 
De optiflow is een apparaat waarmee we via een speciale 
neusbril meer zuurstof kunnen geven. De zuurstof wordt 
verwarmd en bevochtigd. 

 Medicijnen: soms helpt een verneveling met 
luchtwegverwijdende medicijnen. Uw kind krijgt dan een 
aantal keren per dag gedurende tien minuten een kapje met 
medicatie op het gezicht om dit in te ademen. Antibiotica zijn 
in principe niet zinvol. De infectie geneest vanzelf. Een enkele 
keer wordt een RS virus infectie gecompliceerd door 

bijkomende infectie met een bacterie. Als hiervoor 
aanwijzingen ontstaan, starten wij wel met antibiotica. 

 Beademing: in uiterst zeldzame gevallen is observatie of een 
volledige beademing noodzakelijk op de Intensive Care voor 
kinderen. 

 Voedingssonde: indien uw kind slecht blijft drinken, krijgt het 
een voedingssonde. Een sonde is een slangetje dat via de 
neus naar de maag loopt waardoor vocht en/of voeding wordt 
toegediend. Hierdoor zorgen we dat er geen uitdroging 
ontstaat of dat uw kind te vermoeid raakt door zelf te 
drinken. 

 Opnameduur: de duur van de opname kan variëren van 
enkele dagen tot ongeveer twee weken, afhankelijk van de 
ernst en snelheid van herstel. Uw kind mag naar huis als het 
zelf weer goed kan drinken en er geen extra zuurstofbehoefte 
meer bestaat. 

 



Hygiënemaatregelen 
RS virus is een zéér besmettelijk virus. Het wordt vooral 
overgedragen via handcontact en in mindere mate via hoesten 
en niezen. Daarnaast overleeft het virus enkele uren op 
voorwerpen, bijvoorbeeld speelgoed, waardoor besmetting naar 
andere kinderen kan plaatsvinden. Uiteraard willen wij 
besmetting onder onze patiënten voorkomen. Daarom moeten 
alle materialen, waaronder speelgoed en drinkflessen, op de 
kamer blijven. Uiteraard mag ook uw kind niet van de kamer 
af. 
 
Het is van belang dat u en andere bezoekers de handen goed 

desinfecteren bijvoorbeeld door uw handen te wassen met 
water en zeep bij binnenkomst en het verlaten van de box of 
zaal. Wanneer uw kind op de box ligt en u gebruik maakt van 
de koffie en thee in de ouderkamer, dient u hier extra alert op 
te zijn! 
 

Nazorg en ontslag 

Als uw kind naar huis mag, maken we voor u soms nog een 
polikliniekafspraak voor bij de (kinder)arts. Het is belangrijk dat 
ook thuis de neus en luchtwegen van uw kind vrijgehouden 
worden. Dit kunt u doen door de neus te spoelen met 

fysiologisch zout en uit te zuigen met de pollitzer-ballon voor 
elke voeding en voor het slapen gaan.  
 
Probeer het spoelen vol te houden, zolang uw kind verkouden is 
en last heeft van slijm en snottebellen. Xylomethazoline 
neusdruppels kunt u gedurende vijf tot zeven dagen gebruiken. 
Om verspreiding van het virus te voorkomen, wordt 
aangeraden om uw kind niet in contact te laten komen met 
andere baby’s en jonge kinderen, zolang het kind nog hoest en 
verkouden is. 
 

Vragen 
Als u nog vragen heeft over het ziektebeeld van uw kind, dan 
horen wij dat uiteraard graag, zodat wij uw vragen kunnen 
beantwoorden. 
 
De polikliniek Kindergeneeskunde is iedere werkdag geopend 
van 8.00 tot 17.00 uur. U vindt de polikliniek 



Kindergeneeskunde bij balie 380 op de derde verdieping in het 

Franciscus Gasthuis. Voor vragen kunt u ook telefonisch contact 
opnemen met de polikliniek Kindergeneeskunde, via 
telefoonnummer 010 – 461 6224. 
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