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Vragen en info

Hebt u nog vragen, dan kunt u steeds terecht op 
de verpleegafdeling of bij uw behandelende arts.

24/04/18

Dienst ziekenhuishygiëne



Beste,

Neen, u heeft geen ‘besmettelijke’ ziekte.

Het is omdat uw lichaam zich onvoldoende kan 
beschermen tegen infecties van buitenaf, dat u 
tijdelijk verblijft in ‘protectieve isolatie’.

Met deze brochure leggen we uit wat dat praktisch 
met zich meebrengt.

Hygiëne patiënt

• Trek dagelijks propere kleren aan.

• Handdoeken en washandjes worden 
dagelijks vervangen.

• Handhygiëne is héél belangrijk. Was 
daarom uw handen met water en zeep na 
elk toiletbezoek en voor het eten.

• Poets uw tanden telkens na de maaltijd 
en voor het slapengaan met een zachte 
tandenborstel en tandpasta.

• Een kustgebit mag u dragen, tenzij u 
wondjes hebt in de mond.

Tips voor de familie

• Overbescherm de patiënt niet, maar betrek 
hem in de dagelijkse besprekingen.  
Het is belangrijk de nodige morele steun te 
bieden.

• Denk aan de rust van de patiënt. Een goed 
bezoek hoeft niet lang te duren.

Praktische afspraken

Kamerkeuze

• U verblijft op een éénpersoonskamer, al 
dan niet voorzien van een sasruimte. Aan 
de buitenzijde van uw kamerdeur wordt 
er een pancarte bevestigd met de melding 
van de beschermende maatregel.

• Uw kamerdeur wordt steeds dicht 
gehouden.

• U mag alleen de kamer verlaten met 
toestemming van de behandelende arts, 
draag dan steeds een masker.

• Uw kamer wordt dagelijks gereinigd, met 
bijzondere aandacht voor de high touch 
oppervlakken.

Bezoek

• Alleen personen die geen infectie (griep, 
verkoudheid…) hebben mogen bij u op 
bezoek komen.

• Het bezoek van kinderen wordt best 
vermeden omwille van kinderziektes.

• Ontsmet steeds uw handen bij het 
binnenkomen van de kamer, en zet een 
mond/neusmasker op.

• De beschermende overjas wordt volgens 
de instructies van de verpleegkundigen 
aangetrokken.

• Bloemen of planten zijn niet toegestaan in 
de kamer of op de afdeling.

Herstel en ontslag

• Indien u geen koorts meer heeft en uw 
lichaam kan zich voldoende beschermen 
tegen infecties , beslist de arts dat de 
isolatie maatregelen mogen worden 
opgeheven.

• De arts beslist eveneens wanneer u uit het 
ziekenhuis mag worden ontslagen.


