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RSV 
(respiratoir 
syncytiaal virus)



WAT IS RSV?

• RSV is de afkorting van respiratoir syncytiaal virus 
en het is één van de belangrijkste oorzaken van 
luchtweginfecties bij jonge kinderen

• RSV veroorzaakt een ontsteking van de fijne 
luchtwegen en is vaak de oorzaak van een gewone 
verkoudheid

• Het virus tast de slijmvliezen aan van de bovenste 
luchtwegen, ook de slijmvliezen van de kleine 
vertakkingen van de diepere luchtwegen kunnen 
aangetast worden

• Bij zeer jonge kinderen, te vroeg geboren 
kinderen en kinderen met hartproblemen kan 
een RSV-infectie gevaarlijk zijn en zuurstoftekort 
veroorzaken

• RSV-infecties komen voornamelijk voor van de late 
herfst tot de vroege lente

• RSV is het enige respiratoire micro-organisme dat 
bij zuigelingen van zes weken tot zes maanden 
ondanks moederlijke antistoffen toch ziekte 
veroorzaakt



SYMPTOMEN

• Bij de meeste gezonde kinderen zijn de symptomen 
dezelfde als bij een gewone verkoudheid: een 
loopneus, hoesten en soms een beetje koorts

• Een RSV-infectie gaat meestal over na 3 tot 7 dagen
• Een RSV-infectie kan binnen 24 uur verergeren en 

een opname in het ziekenhuis noodzakelijk maken. 
Dan zie je de volgende symptomen bij het kind: 
moeilijke of snelle ademhaling, een piepend geluid 
bij ademhaling, onrustig en snel geïrriteerd zijn en 
geen of weinig eetlust

• RSV bronchiolitis kan evolueren tot een ernstige 
infectie van de lagere luchtwegen

BESMETTING

RSV wordt overgedragen via:
• druppeltjes in de lucht bij hoesten, niezen of praten
• contact met besmette omgevingsoppervlakken
• nauw contact met een besmette persoon

Een RSV-infectie is zeer besmettelijk en verspreidt zich 
snel. Het virus kan meerdere uren overleven buiten de 
mens, op voorwerpen (speelgoed) of op ongewassen 
handen.



 PROBEER BESMETTING TE VERMIJDEN         

• Goede handhygiëne: was en/of ontsmet 
zoveel mogelijk uw handen voor u uw kind vastpakt

• Gebruik papieren wegwerpzakdoeken
• Reinig regelmatig het speelgoed van uw kind

BEHANDELING

Er bestaat geen geneesmiddel dat een RSV-infectie kan 
genezen. De behandeling is dus louter ondersteunend 
tot het lichaam zelf, door aanmaak van afweerstoffen, 
de infectie overwonnen heeft.

THUIS BEHANDELEN
                   
• Observeer uw kind goed: hoe de 

ademhaling  evolueert, of uw kind nog voldoende 
drinkt, …

• Spoel zijn/haar neusje met fysiologisch serum
• Indien nodig en op voorschrift van de arts: aerosol



OPNAME IN HET ZIEKENHUIS

• Bij ernstige benauwdheid of ademnood
• Bij zuigelingen die niet meer voldoende drinken
• Uw kind zal  gemonitord worden, om zo de 

parameters te kunnen volgen
• De ademhaling , het zuurstofgehalte in het bloed en 

de hartfrequentie  zullen gecontroleerd worden
• Indien nodig zal er zuurstof bijgegeven  worden
• Wanneer uw kind minder drinkt kan er 

sondevoeding gestart worden, dit gebeurt altijd in 
overleg met de behandelende arts

ALGEMENE MAATREGELEN WANNEER UW 
KIND MET RSV IN HET ZIEKENHUIS VERBLIJFT

• Beperk het bezoek van andere kinderen, kleine 
kinderen zijn erg gevoelig voor RSV

• Het zieke kind moet in de kamer blijven
• Volg de instructie op de isolatiefiche op de 

kamerdeur
• Doe de bedsponden omhoog als uw kind in bed ligt
• Aarzel niet om bijkomende informatie te vragen aan 

de arts of een verpleegkundige
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www.twitter.com/az_Vesalius

www.azvesalius.be FL
-0

15
45

-N
L,

 2
4 

ju
li 

20
19


