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Contactisolatie
U wordt verpleegd in contactisolatie. Er kunnen een aantal redenen zijn waarom verpleging
in contactisolatie noodzakelijk is:
 U draagt een (mogelijk) besmettelijke bacterie of virus bij u;
 U bent drager van een bacterie die minder of niet gevoelig is voor verschillende soorten
antibiotica;
 Situaties waarbij de algemene hygiëne maatregelen niet voldoende is zoals bijvoorbeeld
bij lekkende wonden/diarree.
Uw behandelend arts zal u informeren waarom deze maatregel bij u nodig is.

Waarom contactisolatie?
Door verpleging in contactisolatie proberen wij te voorkomen dat een bacterie of virus wordt
overgedragen naar andere patiënten of medewerkers. Isolatie kan ook nodig zijn als u zelf
geen klachten heeft. De isolatie heeft geen consequenties voor uw behandeling; deze kan
altijd doorgaan.

Maatregelen bij contactisolatie







U verblijft op een eenpersoonskamer
Aan uw deur hangt een groene kaart met daarop de te nemen hygiëne maatregelen voor
medewerkers en bezoekers
Alle medewerkers die u verzorgen of onderzoeken dragen handschoenen en een
overschort
De medewerkers desinfecteren hun handen als ze uw kamer verlaten
De deur van uw kamer mag open blijven
U blijft in principe op u kamer. Alleen als dit voor uw behandeling van belang is
(bijvoorbeeld bij oefentherapie) mag u, in overleg met de verpleging, de kamer verlaten.
Hierbij gelden de volgende voorwaarden:
 U desinfecteert de handen met handalcohol,
 U maakt geen contact met andere patiënten,
 U maakt geen gebruik van algemene toiletten.

Indien u voor onderzoek of behandeling naar een andere afdeling (zoals de röntgenafdeling)
in het ziekenhuis wordt gebracht, wordt u vervoerd in een bed met schoon beddengoed of
met een rolstoel. U draagt schone kleding.
Degene die u tijdens het vervoer begeleiden dragen geen beschermende kleding als er geen
lichamelijk contact is. Als dit wel geval is (bijvoorbeeld bij overtillen op een onderzoekstafel)
trekken zij handschoenen en een schort aan.
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Maatregelen voor uw bezoek



U mag gewoon bezoek ontvangen.
Bij het verlaten van uw kamer moet het bezoek de handen wassen met water en zeep of
de handen desinfecteren met handalcohol.

Opheffen isolatiemaatregelen
Hoelang u in isolatie verpleegd wordt, hangt af van het succes van de behandeling en uw
herstel. Het kan voorkomen dat de isolatie tijdens uw gehele opname nodig blijft.

Naar huis of naar een andere instelling
Als u weer naar huis mag, vertelt uw arts of verpleegkundige of u thuis nog maatregelen
moet nemen. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als u thuiszorg krijgt.
Als u wordt overgeplaatst naar een andere instelling of ziekenhuis kan contactisolatie nog
steeds nodig zijn. De maatregelen kunnen anders zijn dan in het Flevoziekenhuis

Vragen?
Wij beseffen dat de isolatiemaatregelen voor u en uw bezoek ingrijpend kunnen zijn. Het zijn
echter noodzakelijke maatregelen om verspreiding naar andere patiënten te voorkomen.
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u deze stellen aan de
verpleegkundige of aan uw arts.
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