Ook het personeel levert grote inspanningen op vlak
Orde

van handhygiëne. Mocht u hieromtrent vragen of

Wij vragen u nadrukkelijk de kamer altijd zo opge-

bedenkingen hebben, kan u dit altijd met de zieken-

ruimd mogelijk te houden (geen rondslingerend

huismedewerker zelf bespreken.

speelgoed of een overvolle tafel) zodat de ziekenhuismedewerkers niet gehinderd worden tijdens hun
werkzaamheden.

Einde isolatie
Wanneer de isolatiemaatregelen stopgezet mogen
worden, zal de kamer meestal een grondige

Waarom deze regels?

schoonmaak ondergaan. Nadien wordt de hygiëne-

Enerzijds willen we vermijden dat jouw kind een

kaart verwijderd en worden bijkomende voorzorgs-

bijkomende infectie oploopt tijdens het ziekenhuis-

maatregelen stopgezet.

verblijf. Anderzijds willen we andere kinderen behoeden voor de (vermoedelijke) infectie van jouw

Vragen?

kind. Een infectie kan via verschillende wegen ver-

Heeft u nog vragen, stel ze gerust aan uw behande-

spreid worden, afhankelijk van de oorzakelijke kiem.

lende arts of aan de (hoofd)verpleegkundige.

Een belangrijke overdrachtsweg zijn de handen.
Welke bijdrage kan u leveren aan het voorkomen van infecties?

Informatie voor ouders of voogd
Wij willen u bij voorbaat bedanken voor uw vlotte
medewerking!

OLV Ziekenhuis

Het naleven van een goede handhygiëne door:
De handen te wassen met water en zeep


Aandachtspunten:

Vóór het nuttigen van een maaltijd en vóór het
toedienen van (melk-)voeding aan uw kind



Na toiletgebruik of na een pamperwissel



Na hoesten, snuiten en/of niezen
Bij het betreden van de kamer



Bij het verlaten van de kamer

Kindergeneeskunde
Campus Aalst - Asse

Leef een goede handhygiëne na.
Blijf maximaal op de kamer.
Hou de kamer steeds opgeruimd.

De handen te ontsmetten met handalcohol


Isolatie: wat nu?

Heeft u iets nodig, vraag het ons gerust!

Ziekenhuishygiëne
& Epidemiologie
Tel. 053/72.87.17

Verblijf in een isolatiekamer
Jouw kind wordt verzorgd in isolatie. Dit is nodig

de 30 sec. inwrijven zodat uw beide handen volledig

Een bezoeker brengt best zo weinig mogelijk materiaal

ontsmet worden):

mee in de kamer.

omdat het besmettelijk kan zijn voor de andere

Onderzoeken

opgenomen kinderen. Een isolatiekamer is een ka-

Indien je kind de kamer moet verlaten voor een

mer waarop je kind apart van andere kinderen ver-

onderzoek dat niet aan bed kan worden uitgevoerd,

blijft. Kinderen met eenzelfde aandoening kunnen

worden een aantal extra voorzorgsmaatregelen

onder bepaalde omstandigheden op eenzelfde ka-

getroffen vóór het kind de kamer mag verlaten.

mer verzorgd worden.
Geldende regels bij isolatie

Speelgoed
In functie van de ziekte van uw kind, kunnen aan-

Op de deur van de kamer hangt een hygiënekaart

Aangezien jouw kind niet naar de speelzaal mag,

vullende maatregelen verwacht worden (bv. dragen

waarop de voorzorgsmaatregelen vermeld staan die

kan u aan de verpleegkundige of spelverantwoorde-

van een masker).

lijke speelgoed vragen. De keuze is beperkter aan-

moeten nageleefd worden bij het betreden van de

gezien er enkel speelgoed aangeboden kan worden

kamer. De regels voor de ziekenhuismedewerkers

Bezoek

kunnen verschillend zijn van deze voor bezoekers

Vanwege het infectiegevaar moet het aantal bezoe-

(o.a. het dragen van beschermende kledij). De per-

niet toegestaan om zelf speelgoed uit de kasten te

kers beperkt worden. Bezoek van kinderen onder de

soon die blijft logeren bij het kind, valt niet onder de

halen of terug te plaatsen.

12 jaar wordt niet toegelaten (uitz. broers en/of

richtlijnen voor bezoekers.

zussen). Het bezoek moet de maatregelen volgen

Wasgoed

die vermeld staan op de hygiënekaart aan de deur.

Het wasgoed neemt u in een plastic zak mee naar

We verwachten dat u zo weinig mogelijk de kamer

dat makkelijk te reinigen en ontsmetten is. Het is

verlaat. U kan de kamer enkel verlaten voor activi-

huis en wordt gewassen volgens gebruikelijke was-

teiten zoals koffie of water halen, gebruik van de

voorschriften. Indien u (bed- of bad-) linnen nodig

microgolfoven, zich douchen en naar toilet gaan.

heeft, kan dit gevraagd worden aan de verpleeg-

Wat niet wordt toegestaan is het betreden van an-

kundige.

dere patiëntenkamers. Bij het verlaten van de kamer
moet u de handen steeds grondig ontsmetten met
handalcohol (= 2x pompen en de handen geduren-

