Afdeling Kind & Jeugd

Verpleging van uw
kind in contact isolatie

Opgenomen in een isolatiekamer
Uw kind is zojuist opgenomen in een isolatiekamer. Dit is
noodzakelijk omdat het een besmettelijke aandoening heeft of
omdat het vermoeden bestaat dat uw kind die heeft. Graag
geven wij u informatie over het verblijf in een isolatiekamer en
wat dit voor u en uw kind betekent.

Het verblijf in een isolatiekamer
Isolatie wil zeggen dat uw kind op een éénpersoonskamer
wordt verpleegd. De deuren naar de gang mogen niet
openstaan. Het is de bedoeling dat uw kind deze kamer niet
verlaat. Mocht dat noodzakelijk zijn voor onderzoek of operatie
dan nemen wij daarvoor maatregelen en krijgen betrokken
afdelingen speciale instructies. Om te voorkomen dat
verpleegkundigen, artsen en andere hulpverleners de
besmetting meenemen naar andere patiënten dragen zij,
zolang zij op de kamer zijn, een schort en handschoenen.
Deze doen zij bij het verlaten van de kamer uit en
desinfecteren de handen.

Bezoek
Uw kind kan gewoon bezoek ontvangen. Bezoekers hoeven
geen handschoenen te dragen maar moeten wel bij vertrek de
handen desinfecteren. Mensen met een verminderde
weerstand en zuigelingen adviseren wij om terughoudend te
zijn om op bezoek te komen. Verder gelden de normale
bezoekregels zoals maximaal twee bezoekers per patiënt.
Ook bezoekers kunnen ondanks alle voorzorgsmaatregelen
een besmetting meenemen en verspreiden in het ziekenhuis.
Ons verzoek aan hen is om eerst eventuele andere bezoeken
in het ziekenhuis af te leggen en pas daarna bij uw kind op
bezoek te komen.
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Consequenties voor u als ouder(s) / verzorger (s)
Omdat de aandoening van uw kind via handen kan worden
overgedragen, is het belangrijk dat u uw handen altijd goed
desinfecteert nadat u uw kind heeft verzorgd en bij uw vertrek
uit de isolatiekamer.

Broertjes en zusjes
Broertjes en zusjes mogen op bezoek komen, maar tijdens dit
bezoek niet op de gang spelen. Ook zij moeten de handen
altijd desinfecteren bij het verlaten van de kamer. Door dit
bezoek lopen zij wel de kans de ziekte ook te krijgen.

Gebruik van de faciliteiten van afdeling en ziekenhuis
Wij vragen u om gebruik te maken van het sanitair van de
oudertoilet/douche. Bij het verlaten van de kamer dient u uw
handen te desinfecteren.
Op de afdeling Kind & Jeugd is een koffiekamer voor ouders
waarvan u gebruik kunt maken. U kunt zonder bezwaar een
maaltijd gebruiken in het restaurant van het ziekenhuis of in
het winkeltje bij de hoofdingang.

De was
U kunt de privéwas, verpakt in een afgesloten plastic zak, mee
naar huis nemen. Wij adviseren om deze was thuis zo snel
mogelijk in de wasmachine te wassen op 60º C.

Speelgoed en speelkamer
Uw kind mag gerust eigen speelgoed op de kamer hebben. Dit
speelgoed moet dan wel op de kamer blijven. Uw kind mag
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niet naar de speelkamer op de afdeling Kind & Jeugd, in
verband met de besmettelijkheid en ook u vragen wij om daar
niet naar toe te gaan.
U kunt altijd aan een verpleegkundige of een pedagogisch
medewerker speelgoed uit de speelkamer vragen voor uw
kind. Dit speelgoed wordt na gebruik meteen gereinigd en
gedesinfecteerd.

Wij zijn ons ervan bewust dat geïsoleerde verpleging voor
u en uw kind niet prettig is, maar alleen op deze manier is
het mogelijk om andere patiënten tegen een eventuele
besmetting te beschermen.

Vragen
Heeft u nog vragen stel ze gerust aan uw behandelend arts of
de verpleegkundigen van de afdeling.
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