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Isolatieverpleging op de Kinderafdeling
Uw kind is opgenomen in een isolatiekamer. In deze folder geven wij u meer informatie over
isolatiemaatregelen en de aanleiding om deze maatregelen toe te passen.
Redenen waarom verpleging in isolatie noodzakelijk is:
 Uw kind draagt (mogelijk) een besmettelijke bacterie of virus bij zich;
 Uw kind is drager van een bacterie die minder of niet gevoelig is voor verschillende
soorten antibiotica.
De behandeling van uw kind kan altijd doorgaan, ook al wordt het in isolatie verpleegd.

Wat is isolatie?
Isolatie is het nemen van een aantal extra maatregelen, om te voorkomen dat een bacterie of
virus zich verder verspreidt.
Welke isolatiemaatregelen bij uw kind worden toegepast is afhankelijk van de bacterie of het
virus dat uw kind mogelijk bij zich draagt en wat de verspreidingswijze is. Op de isolatiekaart
die op de deur hangt staat aangegeven welke maatregelen genomen moeten worden door
personeel en bezoek bij het betreden en het verlaten van de isolatiekamer.

Het verblijf in een isolatiekamer
Uw kind mag de kamer niet verlaten, tenzij dit noodzakelijk is voor onderzoek of operatie. In
dat geval worden aanvullende maatregelen genomen.
Afhankelijk van de reden van de isolatie trekken de medewerkers bij het betreden van de
isolatiekamer de noodzakelijke beschermingsmiddelen aan. Dit kunnen zijn: handschoenen,
een overschort, een mondkapje en soms een muts.

Ouders
U mag als ouder de gehele dag aanwezig zijn. Eén van de ouders mag ook gedurende de
nacht blijven slapen, dit noemen we “rooming-in” Als ouder gaat u automatisch ook mee in
isolatie. Dit brengt een aantal beperkingen met zich mee.
Afhankelijk van de isolatievorm worden er door de verpleging afspraken met u gemaakt over:
 Het verkrijgen van koffie, thee en maaltijden;
 Al dan niet bezoeken van de ouderkamer, de speelkamer en de Kindertuin.
Bij betreden en verlaten van de kamer: altijd de handen wassen. Na afloop van het bezoek
het ziekenhuis meteen verlaten (dus geen andere patiënten bezoeken).
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Broertjes en zusjes
Broertjes en zusjes mogen op bezoek komen, maar mogen tijdens dit bezoek de kamer niet
verlaten en dus niet op de gang spelen. Bij het verlaten van de kamer moeten zij altijd de
handen met water en zeep wassen!

Ander bezoek
Vermijd bezoek van mensen met een verminderde weerstand en zuigelingen. Mensen met
een infectie (koorts, koortslip, waterpokken, diarree etc.) mogen niet op bezoek komen.
Alle bezoekers moeten de handen wassen voordat zij de kamer van uw kind verlaten.

Speelgoed
Uw kind mag eigen speelgoed op de kamer hebben. Dit speelgoed moet wel op de kamer
blijven. U en uw kind mogen niet naar de speelkamer om daar speelgoed te halen. U kunt
altijd aan een verpleegkundige of pedagogisch medewerker om speelgoed uit de speelkamer
vragen. Dit speelgoed wordt na gebruik gereinigd en gedesinfecteerd.
Als u voor uw kind speelgoed van huis mee neemt moet dit na thuiskomst goed worden
schoongemaakt. Knuffels kunt u het beste op 60 graden wassen. Laat kinderen die op
bezoek komen niet met het speelgoed van uw kind spelen of hun eigen speelgoed mee naar
binnen nemen.

Wasgoed
U kunt het wasgoed van uw kind mee naar huis nemen, verpakt in een afgesloten plastic
zak. Wij adviseren om deze was thuis zo snel mogelijk in de wasmachine te wassen op 60
graden

Vragen
Wij beseffen dat de isolatiemaatregelen voor u, uw kind en het bezoek ingrijpend kunnen
zijn. Het zijn echter noodzakelijke maatregelen om verspreiding naar andere patiënten te
voorkomen of uw kind te beschermen.
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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