Informatie voor bezoekers aan een patiënt in beschermende isolatie
Hematologie / Oncologie
Inleiding
U gaat op bezoek bij een patiënt in beschermende isolatie. Wellicht heeft u dit al van uw familielid / relatie zelf of van
ons vernomen. Dat een patiënt in beschermende isolatie verkeert, is zichtbaar door het oranje bordje op de deur. Uw
familielid / relatie ondergaat een behandeling met als gevolg dat de afweer tegen infecties erg laag is. Hierdoor is hij /
zij erg ontvankelijk voor ziektekiemen en kan hij / zij zich daar zelf niet tegen verweren. Daarom doen wij een beroep
op u als bezoeker.

Wat kunt u doen?
U kunt zelf veel doen (en laten) om besmetting te voorkomen:
■ neem geen fruit of groente mee, dit trekt namelijk fruitvliegjes aan en is onhygiënisch. Fruit wordt aangeboden door
de roomservicemedewerker op de verpleegunit;
■ neem geen bloemen of planten mee;
■ neem geen spullen uit de ziekenhuiswinkel mee;
■ neem geen boeken uit de bibliotheek mee;
■ neem geen pluchen beesten mee die niet van te voren chemisch gereinigd zijn;
■ heeft u een besmettelijke ziekte, komt u dan niet op bezoek. Denk hierbij aan verkoudheid, griep, waterpokken,
buikloop of een koortslip;
■ ga niet eerst bij andere patiënten elders in het ziekenhuis op bezoek, voordat u uw familielid / relatie bezoekt;
■ was voor het betreden van de kamer uw handen grondig met water en zeep en droog ze goed af. U hoeft hierna
geen handenalcohol te gebruiken;
■ u hoeft geen handschoenen of schort te dragen bij het betreden van de kamer. Hebben mensen in uw directe
omgeving de griep, draag dan wel een mondmasker;
■ sluit u bij het betreden van de kamer eerst de buitendeur, pas daarna mag u de binnendeur openen;
■ maak geen gebruik van het patiëntentoilet op de kamer;
■ hang uw jas op in de sluis buiten de kamer;
■ lichamelijk contact met uw familielid / relatie is toegestaan;
■ gaat u niet op het bed zitten;
■ in overleg met de behandelende arts mogen eigen kinderen en kleinkinderen van de patiënt op bezoek komen,
mits op de crèche of school geen kinderziekten heersen.
Er gelden geen vaste bezoektijden. Komt u echter liever niet voor 10.00 uur op bezoek in verband met de
werkzaamheden van de verpleegkundigen en de lichamelijke verzorging van uw familielid / relatie.
Wij wensen u een prettig bezoek. Heeft u nog vragen, wendt u zich dan tot de verpleegkundigen op de verpleegunit.

Belangrijke contactgegevens
■ Verpleegunit E6, route E61, telefoon (053) 4 87 24 77.
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