Infobrochure

Isolatiemaatregelen
Om uw kind en anderen te beschermen

mensen zorgen…
voor mensen

Hoe verloopt de isolatie?

Beste patiënt,
Tijdens het verblijf van u en/of uw kind in het Mariaziekenhuis wordt uw kind een tijdje
verzorgd in isolatie.
Deze brochure bevat daarover informatie, die de mondelinge uitleg van uw arts en
verpleegkundige kan ondersteunen.

• Aan de kamerdeur hangt informatie over de te nemen maatregelen bij het betreden
van de kamer.
Mogelijke maatregelen die medewerkers nemen, zijn:

Hebt u na het lezen nog vragen? Het afdelingsteam zal u graag helpen.
Handen wassen en/of ontsmetten voor en na de
verzorging

Waarom isoleren?
Isoleren om anderen te beschermen

Handschoenen, een masker
en een beschermschort
over de kledij dragen bij de
verzorging.

Uw kind kan gedurende zijn/haar verblijf geïsoleerd worden omwille van een infectie met
bepaalde micro-organismen. Om overdracht van deze micro-organismen naar de andere
patiënten te vermijden, verzorgen wij uw kind in isolatie.

Sommige maatregelen kunnen ook geldig zijn voor uw bezoekers.

Isoleren om uw kind te beschermen

Deze kunnen verschillen van de maatregelen die medewerkers nemen.

Het kan ook zijn dat uw kind in ‘beschermende isolatie’ verpleegd wordt. Dit passen wij
• Overbodig materiaal wordt uit de kamer geweerd. Dit vergemakkelijkt de grondige

toe bij patiënten met een sterk verminderde weerstand.
Deze maatregelen zijn dan een extra aanvulling om uw kind nog beter te beschermen

reiniging en ontsmetting die dagelijks wordt uitgevoerd.

tegen kiemen afkomstig uit de omgeving en van personen.

Ook u kunt helpen!
Uw kind blijft op de kamer

U en uw kind passen goede

Aan de kamerdeur hangt

Herinner uw

Vraag uw bezoeker

Uw kind draagt
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Ook u kunt helpen!

bijkomend een masker.

• Na hoesten, niezen of
snuiten

dezelfde werkwijze.

3

Algemene maatregelen
• Als uw kind in isolatie wordt verzorgd, mogen andere kinderen tot en met 6 jaar niet op
bezoek komen. Dit om overdracht van infecties naar andere kinderen te voorkomen en
om uw eigen kind te beschermen.
• Als u voedingswaren bij hebt voor uzelf of voor uw kind, gelieve deze dan eerst af te
geven aan de verpleegkundige, zodat dit op gepaste wijze bewaard kan worden (bv.
melkvoedingen van het kind, water specifiek voor flesvoedingen, maaltijden voor de
ouders die van thuis mee komen, …).

Wij wensen u van harte een spoedig herstel toe.
We hopen dat deze folder de meeste van uw vragen over isolatie beantwoordt.
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