Infectiepreventie

Contact-druppel isolatie kind
Informatie voor ouders van patiënten op de kinderafdeling
Inleiding
Bij uw kind is een bepaald virus of een bepaalde bacterie gevonden (of bestaat het
vermoeden dat uw kind deze bij zich draagt).
Om verspreiding van het virus of de bacterie binnen het ziekenhuis te voorkomen
wordt uw kind verpleegd in zogenaamde ‘contact-druppel-isolatie’ en worden er een
aantal speciale voorzorgsmaatregelen genomen.
De voorzorgsmaatregelen hebben consequenties voor uw kind als patiënt, voor u als
ouder of bezoeker en voor de medewerkers die uw kind verzorgen en behandelen.
In deze folder leest u hier meer over.
Waarom contact-druppelisolatie?
Contact-druppelisolatie wordt ingesteld 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 over de reden van de opname in contactdruppel isolatie en de maatregelen die daarvoor genomen worden.
De speciale voorzorgsmaatregelen die genomen moeten worden door de
zorgverlener en bezoekers, staan ook vermeld op de gele kaart die buiten op de deur
van de patiëntenkamer is aangebracht.
Wat betekent contact-druppelisolatie voor uw kind?
 Uw kind verblijft op een eenpersoonskamer. De deur is gesloten.
 Uw kind blijft op zijn/haar kamer en komt niet in de speelkamer.
 Eigen speelgoed blijft op de kamer en wordt niet door andere kinderen gebruikt.
 De medewerkers dragen wanneer zij in de kamer komen een
adembeschermingsmasker, en bij verzorging van uw kind een schort en
handschoenen.
 Als uw kind voor onderzoek of behandeling naar een andere afdeling gaat, dan
worden daar dezelfde maatregelen genomen.
 Na elk toiletbezoek wast uw kind de handen met water en zeep.
Wat betekent contact-druppelisolatie voor ouders, familie en overig bezoek
Uw kind kan bezoek ontvangen. Alle bezoekers houden zich aan de volgende
maatregelen:
 Bezoekers hoeven geen handschoenen of schort te dragen. Een
mondneusmasker mag, maar is niet verplicht.
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 Bezoekers blijven op de patiëntenkamer en verblijven niet in andere ruimtes op de
afdeling. Dit geldt ook voor kinderen; zij komen niet in de speelkamer.
 Na het bezoek handen desinfecteren met handalcohol en direct de afdeling
verlaten.
 Wanneer bezoek meerdere patiënten wil bezoeken, bezoek een patiënt in isolatie
altijd als laatste.
Rooming in
• Rooming-in ouder blijft op de kamer van het kind en verblijft niet in andere ruimtes
op de afdeling.
• Etenswaar wat op de kamer van het kind is geweest mag niet teruggezet worden in
de algemene koelkast voor ouders.
• Ouders maken gebruik van dezelfde sanitaire unit die het kind gebruikt.
• Bij het verlaten van de kamer, de handen op de juiste wijze inwrijven met
handalcohol.
Naar huis
Thuis gelden de normale hygiëne regels voor uw kind en 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 of mail naar
 infectiepreventie@viecuri.nl
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