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Infectiepreventie 
 

Isolatieverpleging 
 

Informatie voor patiënt en bezoeker 
 

Inleiding 
 
Soms is het nodig dat u geïsoleerd (dus apart van anderen) wordt verpleegd, 
vanwege een bacterie, virus of lage weerstand. De reden voor het geïsoleerd 
verplegen legt de arts of verpleegkundige aan u uit.  
 
Isolatieverpleging 
Als u geïsoleerd verpleegd moet worden, krijgt u meestal een eenpersoonskamer 
toegewezen met een eigen badkamer en toilet. Onze zorgverleners nemen gerichte 

voorzorgsmaatregelen tijdens de verzorging en behandeling, denk hierbij aan het 
dragen van een muts, mondneusmasker, handschoenen en schort.  
 

Het is voor u als patiënt en voor uw naasten niet prettig om in isolatie verpleegd te 
worden. Toch is het voorkomen van eventuele besmettingen alleen op deze manier 
mogelijk. Deze maatregelen worden in alle Nederlandse ziekenhuizen getroffen en 
zijn gebaseerd op landelijk geldende richtlijnen. 
 

Vormen van isolatie 
Er zijn verschillende vormen van isolatie:  

 Aerogene isolatie 

 Beschermende isolatie   

 Contactisolatie 

 Contactisolatie bij gastroenteritis 

 Druppelisolatie 

 Contact-druppel- isolatie 

 MRSA isolatie 

 Strikte isolatie 
 
Uw behandelend arts of verpleegkundige zal u informeren over de isolatievorm 
waarin u wordt verpleegd. 
 

In de folders van deze specifieke vormen van isolatie vindt u meer informatie over de 
manier van verplegen en eventuele maatregelen voor patiënt en bezoeker. 
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Bezoek 
Als u in isolatie wordt verpleegd, mag u net als elke andere patiënt in het ziekenhuis, 
bezoek ontvangen. Wil uw bezoeker naast u nog meerdere patiënten bezoeken, dan 
moeten ze u, als patiënt die in isolatie verpleegd wordt, altijd als laatste bezoeken. 
 
Adviezen voor uw bezoekers 
Bij de deur van uw patiëntenkamer hangt een gekleurde instructiekaart. Hieraan kan 
uw bezoek zien dat de patiënt op deze kamer in isolatie verblijft. Uw bezoekers 
kunnen op deze kaart lezen welke maatregelen zij moeten nemen. 
 
Het kan zijn dat zij dezelfde voorzorgsmaatregelen moeten nemen als de 
zorgmedewerkers. Soms zijn er minder of geen extra maatregelen nodig.  
 
Om verspreiding naar andere patiënten te voorkomen, moet uw bezoek bij vertrek 
wel altijd de handen desinfecteren  
 
Handhygiëne 
Bezoekers kunnen ook zelf bijdragen aan de veiligheid voor onze patiënten en 
zichzelf, door bij het betreden van de verpleegafdeling en bij het verlaten van de 
afdeling de handen te desinfecteren. Dat kan door gebruik te maken van de 
dispensers met handalcohol die bij de in- en uitgang van de verpleegafdeling 
hangen. Ook op diverse andere plaatsen in het ziekenhuis hangen deze dispensers. 
Maak er gerust gebruik van!  
 

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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