
ZOL GENK
tel. +32(0)89 32 50 50
ZOL MAAS EN KEMPEN
tel.+32(0)89 50 50 50 

info@zol.be

Ziekenhuis 
Oost-Limburg

ZOL GENK
Campus Sint-Jan
Campus Sint-Barbara
Medisch Centrum André Dumont
ZOL MAAS EN KEMPEN

Medisch Centrum André Dumont
Stalenstraat 2a
B 3600 Genk

Campus Sint-Jan
Schiepse bos 6
B 3600 Genk

Diestersteenweg 425
B 3680 Maaseik

Campus Sint-Barbara
Bessemerstraat 478
B 3620 Lanaken

ZOL GENK ZOL MAAS EN KEMPEN

RSV
ZOL Maas en Kempen



2 Ziekenhuis Oost-Limburg l Brochure: BR1221 - RSV - ZOL Maas en Kempen

Inhoudsverantwoordelijke: dr. L. Dooms (Pediater) 
| Juni 2022

BEste ouder(s),

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.

In deze brochure proberen 
we u, als ouder, de nodige 
informatie te geven over RSV.

Moesten er na het lezen nog 
vragen zijn, dan helpt de 
verpleging u graag verder.
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01 HOE HERKENNEN?

De symptomen vna RSV kunnen 
in het begin lijken op een ver-
koudheid.
• Milde koorts < 38,5°C
• Loopneus
• Lichte hoest
• Slecht drinken

Binnen enkele dagen kunnen de 
symptomen verergeren tot:
• Ernstig hoesten
• Piepend geluid bij het adem-

halen
• Braken
• Moeite met ademen

02 HOE WORDT HET 
OVERGEDRAGEN?

RSV is een besmettelijke virus dat 
verspreid wordt door speeksel-
druppeltjes, bijvoorbeeld bij nie-
zen of hoesten of door lichamelijk 
contact zoals kusjes geven.
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03 BEHANDELING

Er bestaat geen geneesmiddel dat 
een RSV infectie kan genezen.
De behandeling is louter onder-
steunend tot het lichaam zelf, 
door aanmaak van antistoffen de 
infectie overwonnen heeft.
De behandeling kan bestaan uit: 
Aërosol, een infuus, monitor en 
eventueel zuurstof.

04 WELKE ROL SPELEN 
JULLIE?

• Uw kindje moet op de kamer 
blijven.

• De deuren moeten dicht blij-
ven.

• Uw kindje mag nu niet naar de 
speelkamer.  De juf kan wel 
afwasbaar speelgoed bren-
gen indien jullie dit wensen.  
Op het einde van de opname 
wordt dit ontsmet.

• Pas een goede handhygië-
ne toe en ontsmet uw handen: 
na elke verzorging bij uw kind, 
voor en na het toiletbezoek, in-
dien u zelf ziek bent en bij het 
in -en uitgaan van de kamer.  
Dit geldt ook voor het bezoek.

Bezoekregeling
Uw kind mag zeker bezoek ont-
vangen.  Probeer dit enkel wat te 
beperken zodat uw zoon of doch-
ter voldoende kan rusten.  Kleine 
baby’s, kinderen en mensen met 
een lage weerstand stellen het 
bezoek best even uit.  Het bezoek 
is beperkt tot de kamer van uw 
kindje.

Wij wensen u van harte een 
spoedig herstel toe. We hopen 
dat deze folder de meeste van uw 
vragen over RSV beantwoordt.
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NOTITIES
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www.youtube.com/user/ZOLziekenhuis

Schrijf u in op onze nieuwsbrief via www.zol.be

www.twitter.com/ZOLziekenhuis

www.facebook.com/ZOLzh

www.ZOL.be

Raadpleeg online uw medisch dossier via www.mijnzol.be

BR1221


