Aandoening

Bronchiolitis (RS-virus) bij jonge
kinderen
Bronchiolitis geeft een infectie aan de luchtwegen (neus, keel, luchtpijp, longen).
De infectie komt jaarlijks voor, vooral in de herfst- en wintermaanden (oktober tot april). Bij oudere kinderen en volwassenen
veroorzaken deze luchtweg-virusinfecties niet meer dan een flinke verkoudheid of hooguit een griepje. Een zuigeling kan er wel flink
ziek van worden, wat kan leiden tot ernstige ademhalingsproblemen. Een luchtweg-virusinfectie is heel besmettelijk bij directe
contacten.

Heeft mijn kind nu ook astma?
Dit is een vraag die ouders regelmatig stellen. Het antwoord hierop is: nee. Ieder kind kan een luchtweg-virusinfectie krijgen. Echter
de kinderen die aanleg hebben voor astma, zijn vaak zieker van deze infectie.

Behandelingen
Als uw kind ernstige ademhalingsproblemen heeft, is een opname in het ziekenhuis nodig.
Uw kind wordt dan verzorgd op een 1 persoonskamer. De zorgverleners dragen een schort en hebben een masker op om verdere
verspreiding naar andere zieke kinderen te voorkomen.

Zuurstof
Bij opname komt uw kind aan de monitor en saturatiemeter te liggen. Deze meet constant de hartslag, ademhaling en het
zuurstofgehalte. Zijn er één of meerdere waardes niet goed, dan kan uw kind zuurstof krijgen. Dit gebeurt met behulp van een kapje
over de mond en neus of via een zuurstofbrilletje in de neus. Hierdoor voelt uw kind zich prettiger.

Neus druppelen
Het regelmatig druppelen van de neus met een zoutoplossing zorgt ervoor dat de neus goed open blijft. Zo gaat het ademen
makkelijker.
Antibiotica hebben geen effect op luchtweg virussen.
Een luchtweg virus infectie kán ernstig verlopen. Kinderen kunnen zo uitgeput raken dat ze steeds meer moeite krijgen met ademen.
Dan wordt uw kind overgeplaatst naar een academisch ziekenhuis. De arts en verpleegkundige zullen dit tijdig met u bespreken.
Uw kind mag naar huis als het drinken goed gaat en geen moeite meer heeft met de ademhaling.

Waar let u op als u weer thuis bent?
We adviseren u wel om voorzichtig te zijn bij contact met andere kleine kinderen. Dit omdat het virus nog enkele weken in het
neusslijmvlies aanwezig is. Uw kind heeft daar geen last van, maar kan nog enkele maanden blijven hoesten.
Als uw kind een luchtwegvirus infectie heeft doorgemaakt, is het niet zo dat uw kind er immuun voor is. Het kan dus zijn dat de ziekte
nog een keer terugkomt. Of uw kind weer zo ziek wordt of dat de klachten milder zijn, is niet te voorspellen.

Isolatieverpleging van uw kind
Uw kind is opgenomen met een infectieziekte.
Om ervoor te zorgen dat de infectie zich niet verder verspreidt, zijn er speciale hygiënische voorzorgsmaatregelen nodig. Het is
namelijk belangrijk dat de infectie zich niet verspreidt naar andere kinderen. U speelt daarbij als ouder of verzorger een grote rol. We
begrijpen dat dit even wennen is voor u. Hier leest u meer over deze voorzorgsmaatregelen.
http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/behandelingen/isolatieverpleging-van-uw-kind

Poliklinieken en afdelingen
Kindergeneeskunde
Kinderartsen behandelen ziekten bij kinderen. Ook proberen ze te voorkomen dat stoornissen in de groei of ontwikkeling van het kind
optreden.
http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/afdelingen/kindergeneeskunde

Couveuseafdeling
Op de Couveuseafdeling behandelen en observeren we pasgeboren kinderen.
http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/afdelingen/couveuseafdeling
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