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Beste oudes
Net zoals elders in het ziekenhuis is ook op de
kinderafdeling infectiepreventie zeer belangrijk. Met deze
folder willen wij u graag informeren over het belang van
handhygiëne en isolatie op onze afdeling.
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Het belang van
handhygiëne en
isolatie op de
kinderafdeling

Handhygiëne

Wat is isolatie?

Een goede handhygiëne is dé maatregel om te voorkomen
dat kiemen zich tussen personen onderling en tussen
personen en hun omgeving verspreiden. Het is dus zeer
belangrijk deze regels correct toe te passen.
Denk aan uw handhygiëne:
- bij het binnenkomen en het verlaten van de kamer;
- na elke luierverschoning;
- na het proper maken van de neus;
- voor en na gebruik van de gemeenschappelijke
ruimtes (ouderruimte).

Isolatie is een ander woord voor afzondering. Door deze
isolatie trachten we de overdracht van kiemen naar
andere personen en de omgeving te voorkomen. Op het
moment van isolatie is er immers een besmettingsrisico
aanwezig voor uw kind en/ of de omgeving.

Zijn uw handen zichtbaar bevuild, was ze dan. In alle
andere gevallen volstaat het uw handen te desinfecteren
met een handalcohol. Deze is voorzien in de kamer alsook
op de gang en in de gemeenschappelijke ruimten.
In sommige gevallen volstaat een doorgedreven
handhygiëne niet om de overdracht van kiemen te
voorkomen. In deze gevallen starten we een isolatie op.

Soorten isolatie
Op onze campussen passen we verschillende vormen van
isolatie toe. Deze zijn afhankelijk van de manier waarop de
betrokken kiem zich verspreidt. Sommige kiemen worden
overgedragen via contact, andere via speekseldruppels of
via de lucht. Er zijn ook combinaties mogelijk.

Om te vermijden dat kiemen tussen kinderen worden
overgedragen, is het zeer belangrijk dat iedereen die bij
de zorg om uw kind betrokken is, dus ook u als ouder,
de richtlijnen rond isolatie strikt opvolgt. Op het moment
van isolatie kan uw kind ook niet naar de speelklas. U
kunt echter steeds aan de speeljuf of verpleging vragen
of er speelgoed ter beschikking is dat op de kamer kan
gelaten worden tijdens de isolatie.
Het gebeurt dat er twee kinderen met dezelfde aandoening
op één kamer slapen. We noemen dit cohorteren. Dezelfde
principes van isolatie zijn ook hier van toepassing.

Het einde van de isolatie
Wanneer isoleren?
Isolatie is voor niemand leuk. We passen dit dan ook
enkel toe wanneer het echt noodzakelijk is: als uw kind
een besmettelijk micro-organisme (bv. een bacterie, een
virus, … ) heeft of op basis van de symptomen die uw kind
vertoont (bv. braken, diarree, …)

Isolatie is belangrijk!
De instructies die bij de isolatie horen, hangen we steeds
op aan de kamerdeur. Hebt u hier nog vragen rond, dan
mag u deze steeds aan onze verpleegkundigen stellen.

De isolatie houdt op wanneer de arts hiervoor
toestemming geeft. De verpleegkundige zal u hierover
alle info geven.
Meestal dient uw kind minstens 24 uur koortsvrij of
symptoomvrij te zijn.
Vraag zeker alle info aan uw kinderarts of verpleegkundige.

