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RS virus
Het RS-virus is het meest voorkomende verkoudheidsvirus bij kinderen. Besmetting met het RS-virus
leidt vaak alleen tot een milde verkoudheid. De meeste infecties met het RS-virus worden voornamelijk
gezien in de herfst- en wintermaanden. Bij volwassenen en kinderen leiden ze over het algemeen tot een
milde verkoudheid. Baby’s tussen de een en zes maanden kunnen er echter een stuk zieker van zijn.
Symptomen
Bij baby’s begint de infectie met RS-virus met:
•

verkoudheid met hoesten, niezen, een loopneus en lichte koorts.

Na ongeveer twee weken zijn de meeste baby’s weer opgeknapt. Bij sommige baby’s worden echter ook de onderste luchtwegen aangedaan en ontstaat er een bronchitis of longontsteking. Dit kan
ademhalingsproblemen geven, te herkennen aan:
•

een snelle gejaagde ademhaling

•

wat blauw worden bij hoge ademnood

•

voedingsproblemen.

Er zijn situaties waarin het raadzaam is uw huisarts te bezoeken. Afhankelijk van de situatie kunt u
een afspraak voor het spreekuur maken of direct de dienstdoende arts bellen voor overleg.
Afspraak voor uw kind bij de huisarts zonder spoed:
•

uw kind is jonger dan drie maanden en heeft meer dan 38 graden koorts

•
uw kind is ouder dan drie maanden en heeft langer dan drie dagen meer dan 38 graden koorts,
en/of
•

uw kind is jonger dan twee jaar en lijkt last te hebben van de oortjes, en/of

•

uw kind is jonger dan zes jaar en drinkt minder dan de helft van normaal, en/of

•

uw kind heeft terugkerende koorts van meer dan 38 graden

De bovenstaande symptomen wijzen mogelijk op een complicatie van de verkoudheid. Het is belangrijk dat
uw kind gezien wordt door de dokter.
Afspraak voor uw kind bij de huisarts met spoed!
•

uw kind is suf en reageert niet meer goed op de omgeving, en/of

•

uw kind huilt zwak en/of kreunend en is niet goed troostbaar, en/of

•

uw kind is benauwd, en/of

•

uw kind heeft vlekjes of huidbloedinkjes en is daarbij erg ziek, en/of

•

uw kind heeft veel pijn als u bij het verschonen de beentjes omhoog tilt.

Deze symptomen wijzen mogelijk op een ernstige complicatie van de verkoudheid. Heeft uw kind andere
symptomen die u niet vertrouwt of maakt u zich erg ongerust, dan kunt u natuurlijk ook contact opnemen
met uw huisarts.
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