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Patiënteninformatie 

 

Contactisolatie op de 

Kinderafdeling 

Uw kind is opgenomen op de 

Kinderafdeling met een ziekte die via 

handen, ontlasting, urine, huid of 

wondvocht (via ‘contact’) kan worden 

overgedragen. Uw kind wordt volgens 

isolatieregels verpleegd om verspreiding 

te voorkomen. 

Isolatiekamer 

 Bij contactisolatie wordt uw kind op 

een eenpersoonskamer verpleegd.  

 Uw kind mag de kamer alleen 

verlaten in overleg met 

verpleegkundige of arts. 

 De deur van de kamer moet gesloten 

blijven.  

 Aan de buitenkant van de deur wordt 

een isolatiekaart opgehangen waarop 

het type van isolatie is aangegeven 

(in dit geval ‘contactisolatie’). 

Bezoek 

In principe mogen, naast het 

ziekenhuispersoneel, alleen ouders op de 

isolatiekamer bij het kind komen. 

Broertjes en zusjes en andere bezoekers 

mogen alleen op bezoek komen in 

overleg met de verpleging. Voor 

bezoekers geldt: 

 Eerst melden bij de verpleging, zij 

leggen de isolatieregels uit. 

 Bezoekers hoeven geen schort en 

handschoenen te dragen. 

 Wrijf bij het verlaten van de kamer 

uw handen in met handalcohol.  

 Ga zo min mogelijk naar andere 

vertrekken van het ziekenhuis. 

Er kan, net als bij andere opgenomen 

kinderen, één ouder bij het kind blijven 

slapen. 

Dagindeling 

De dagindeling is hetzelfde als voor de 

andere opgenomen kinderen (zie 

hiervoor het boekje ‘Informatie 

Kinderafdeling’). Uw kind mag alleen niet 

eten en spelen in de speelkamer. Eten 

gebeurt in de eigen kamer. De 

pedagogisch medewerkster komt langs 

om activiteiten te doen. 

Speelgoed 

Eigen speelgoed: 

 mag niet door andere kinderen 

worden gebruikt; 

 moet in de kamer van uw kind blijven 

tot uw kind met ontslag gaat, dan 

gaat het speelgoed mee naar huis. 

Speelgoed uit de speelkamer van het 

ziekenhuis: 

 de pedagogisch medewerkster komt 

langs om speelgoed uit de 

speelkamer te brengen; 

 het speelgoed moet in de kamer van 

uw kind blijven tot uw kind met 

ontslag gaat, dan wordt het 

schoongemaakt door de verpleging. 

Vervoer van uw kind 

Als uw kind voor onderzoek of 

behandeling naar een andere afdeling 

moet, wordt de afdeling waar het kind 

heen gaat vooraf gewaarschuwd. Het 

kind wordt zoveel mogelijk aan het einde 

van de dag gepland. Uw kind draagt 

tijdens het vervoer schone kleding en 
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schoon beddengoed. De ontvangende 

afdeling neemt dezelfde 

isolatiemaatregelen als de 

Kinderafdeling. 

Kleding, linnen- en serviesgoed 

Op de isolatiekamer draagt uw kind 

eigen kleding, die thuis op 60°C kan 

worden gewassen. Voor linnengoed en 

serviesgoed hoeven geen bijzondere 

maatregelen te worden genomen. 

Voorzorgsmaatregelen voor het 

ziekenhuispersoneel 

Bij elk contact met uw kind dragen 

zorgmedewerkers een schort en 

handschoenen. Na de verpleging worden 

schort en handschoenen uitgetrokken en 

de handen gedesinfecteerd.  

 

Opmerkingen over deze folder 

Ontbreekt er informatie in deze folder of is 

iets onduidelijk beschreven, dan horen wij 

dat graag. U kunt uw opmerkingen 

doorgeven via voorlichting@zha.nl 

 


