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Infectiepreventie 
 

Contactdruppelisolatie 
 

Informatie voor patiënt en bezoeker 
 

Inleiding  
 
Bij u is een bepaald virus of een bepaalde bacterie gevonden. Of het vermoeden 
bestaat dat u een bepaalde bacterie bij u draagt. Om verspreiding van het virus of de 
bacterie binnen het ziekenhuis te voorkomen wordt u daarom verpleegd in 
zogenaamde ‘contact-druppelisolatie’. Ook wordt er een aantal speciale 
voorzorgsmaatregelen genomen.  
 
De voorzorgsmaatregelen hebben consequenties voor u als patiënt, voor uw 
bezoekers en voor de medewerkers die u verzorgen en behandelen. We lichten dit 
graag hier verder toe.  
 
Waarom contact-druppelisolatie?  
U wordt in contact-druppelisolatie verpleegd om overdracht van bepaalde bacteriën 
of virussen naar andere patiënten, bezoekers en medewerkers te voorkomen. Deze 
overdracht vindt plaats via druppels en via handcontact of besmette voorwerpen. De 
arts of verpleegkundige geeft u uitleg waarom u in contact-druppelisolatie wordt 
verpleegd. Ook krijgt u uitleg over de maatregelen die genomen worden.  
 
Zorgverleners en bezoekers moeten zich houden aan speciale 
voorzorgsmaatregelen. Deze maatregelen staan op een gele kaart naast de deur van 
uw kamer. 
 
Wat betekent contact-druppelisolatie voor u?  

 U verblijft op een 1-persoonskamer. De deur mag open staan.  

 De medewerkers die u verzorgen dragen een adembeschermingsmasker, een 
schort en handschoenen.  

 De medewerkers desinfecteren hun handen met handalcohol bij het 
binnenkomen en weggaan van de kamer. Medewerkers desinfecteren hun 
handen ook tussendoor bij verpleegkundige en medische handelingen.  

 Als u voor een onderzoek of behandeling naar een andere afdeling gaat, gelden 
daar dezelfde voorzorgsmaatregelen.  

 U wast uw handen na elk toiletbezoek met water en zeep.  

 Als u de kamer verlaat desinfecteert u de handen met handalcohol.  

 U kunt gewoon bezoek ontvangen.  
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Wat betekent contact-druppelisolatie voor uw bezoek?  
Uw bezoekers houden zich aan de voorzorgsmaatregelen die op de gele kaart naast 
de deur van uw kamer staan.  
 
Voor uw bezoek betekent dit het volgende: 

 Uw bezoek kan een adembeschermingsmasker dragen om zichzelf te 
beschermen. Het dragen van een adembeschermingsmasker is niet verplicht. 

 Uw bezoek desinfecteert de handen met handalcohol nadat ze bij u op bezoek zijn 
geweest.  

 Wilt uw bezoek nog meer patiënten bezoeken? Uw bezoek gaat eerst naar de 
andere patiënten en als laatste gaan ze bij u op bezoek.  

 

Naar huis  
 
Thuis gelden de normale hygiëne regels voor u en uw huisgenoten.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Vragen 
 
Heeft u vragen over isolatieverpleging dan kunt u deze bespreken met uw 
behandelend arts of verpleegkundige. 
 
Tijdens kantooruren kunt u ook contact opnemen met 
 
Afdeling Infectiepreventie 
(077) 320 52 29 
 
U kunt ook een email sturen naar 
 infectiepreventie@viecuri.nl 
 
 

VieCuri Medisch Centrum  
 

Locatie Venlo  
Tegelseweg 210 
5912 BL Venlo 
(077) 320 55 55 
 

Locatie Venray 
Merseloseweg 130  
5801 CE Venray  
 (0478) 52 22 22 
 

Meer informatie www.viecuri.nl 
 

Bekijk uw medische gegevens op www.mijnviecuri.nl 
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