Kinderafdeling

Isolatieverpleging

Antonius Ziekenhuis is onderdeel van de Antonius Zorggroep

In deze folder vindt u informatie over isolatieverpleging en de afdelingsregels
die hierbij gelden. Isolatieverpleging houdt in dat uw kind op een
éénpersoonskamer (ook wel box genoemd) wordt verpleegd en deze kamer
niet mag verlaten. Als u na het lezen van deze informatie nog vragen hebt,
kunt u terecht bij de kinderverpleegkundigen.

Ziekenhuishygiëne

Om ziekenhuisinfecties te voorkomen, worden in het Antonius Ziekenhuis
hygiënische maatregelen getroffen. Voorbeelden hiervan zijn: de
medewerkers desinfecteren hun handen en instrumenten worden
gedesinfecteerd en gesteriliseerd. Ook het gebruiken van schoon
beddengoed en het veilig afvoeren van afval helpt bij het voorkomen van
infecties.

Waarom isolatie?

Bij uw kind zijn deze algemene hygiënische maatregelen niet voldoende. Het
is nodig dat hij/zij geïsoleerd verpleegd wordt.
Er zijn 2 situaties waarin dit nodig kan zijn:
Uw kind heeft zelf (mogelijk) een besmettelijke infectie of is “drager”
hiervan
Ter voorkoming van besmetting van anderen wordt isolatieverpleging
toegepast. De arts vertelt u welke infectie uw kind heeft.
Uw kind is extra vatbaar voor het krijgen van infecties
Door een verminderde weerstand of brandwonden kan uw kind extra
vatbaar zijn. Isolatieverpleging is nodig om uw kind te beschermen tegen
bacteriën/virussen die patiënten, medewerkers en bezoekers bij zich dragen.
Normaal gesproken zijn deze bacteriën onschadelijk, maar bij uw kind kunnen
ze mogelijk een infectie veroorzaken. De arts vertelt u waarom uw kind extra
vatbaar is voor het krijgen van infecties.

Maatregelen

Afhankelijk van de soort infectie dragen artsen, kinderverpleegkundigen en
overige medewerkers die bij de behandeling betrokken zijn handschoenen,
beschermende kleding, een mondneusmasker en/of een muts.
Het bezoek moet ook maatregelen nemen. De isolatiekaart op de kamerdeur
van uw kind geeft aan om wat voor soort isolatie het gaat en welke regels
gevolgd moeten worden. Dit is afhankelijk van de manier waarop een bacterie
of virus wordt overgedragen.

Afdelingsregels bij isolatie

Door een aantal regels te volgen, kan verspreiding van infecties worden
voorkomen. Het is belangrijk dat u zich zo goed mogelijk aan deze
isolatieregels houdt. Wij zullen daar ook op letten. Dit kan betekenen dat wij
u erop aanspreken als u zich niet aan de regels houdt.

Algemene regels bij isolatieverpleging

• Bezoekers mogen zelf niet ziek zijn en moeten zich altijd eerst melden bij
de verpleegkundigen.
• Ouder(s)/verzorger(s) mogen 24 uur per dag bij hun kind aanwezig zijn.
• Er mogen maximaal 2 personen per keer op bezoek komen. Broertjes en
zusjes in overleg.
• Als bezoekers ook bij andere patiënten langsgaan, moeten zij dat 		
doen vóórdat zij bij uw kind op bezoek komen.
• Als er een sluis voor de kamer is, mogen er nooit 2 deuren tegelijk 		
open staan.
• De handen moeten bij het verlaten van de kamer worden gedesinfecteerd
met handenalcohol.
• Wanneer een medewerker bij uw kind komt, zal hij/zij een schort dragen.
Ook is het mogelijk dat de medewerker handschoenen en/of een 		
mondneusmasker moet dragen. De kinderverpleegkundige zal u 		
informeren wat er in de situatie van uw kind van toepassing is.
• Afwasbaar speelgoed uit de speelkamer en/of speelgoed van thuis mag de
kamer in. Speelgoed moet gedesinfecteerd worden voordat het uit de
kamer gaat.
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