Aërogene isolatie
Inleiding
Uw kind verblijft momenteel op de boxenunit van de kinderafdeling. Kinderen liggen op de
boxenunit omdat ze nog erg klein zijn, omdat ze extra rust nodig hebben of omdat ze
mogelijk andere kinderen met hun ziekte kunnen besmetten.
Uw kind is opgenomen met een (vermoedelijke) infectieziekte die door hele kleine in de
lucht zwevende druppeltjes wordt overgedragen op anderen. Om te voorkomen dat
anderen ook besmet raken wordt uw kind geïsoleerd verpleegd.
Het ziekenhuispersoneel treft een aantal maatregelen, zoals het dragen van een mondneusmasker en daar waar nodig handschoenen en een schort.
Uw kind mag gedurende de isolatieperiode de box niet verlaten. De verpleegkundige of arts
kan u inlichten over de te verwachten duur van de maatregelen.
Voor u als ouders en voor overig bezoek gelden ook een aantal regels:
-

-

-

-

-

Handenhygiëne is erg belangrijk. Daarom moet u na het verlaten van de box uw
handen wassen of desinfecteren (wassen zonder water en zeep). De verpleegkundige
zal u vertellen hoe dit in zijn werk gaat.
Bezoekers dienen tevens een mond-neusmasker te dragen. Zij moeten zich eerst
melden bij de verpleegkundige.
De eerste dagen is het raadzaam de hoeveelheid bezoek te beperken.
Broertjes en zusjes mogen op bezoek komen, echter liever de eerste dagen niet. Zij
moeten in staat zijn de hygiënemaatregelen in acht te nemen en een mondneusmasker te dragen. Als ze meekomen moeten ze direct naar de box en mogen
deze pas verlaten bij vertrek. Zij mogen dus niet naar de speelkamer.
Bezoek van andere kinderen is niet toegestaan.
Na het verlaten van de box mag nadien geen bezoek worden gebracht aan mensen
elders in het ziekenhuis.
Voor u als ouder is het niet verstandig om op visite te gaan bij mensen met een baby.
Wanneer etenswaren, flessen en dergelijke in de box zijn geweest, mogen ze niet meer
terug in de koelkast. Serviesgoed wordt door de voedingsassistente of verpleegkundige
van de box meegenomen. Koffie of thee wordt u gebracht door de voedingsassistente
of de verpleegkundige. U mag niet in de ouderkamer komen!
Er mag alleen afwasbaar speelgoed uit de speelkamer mee de box in. Dit speelgoed
moet eerst worden gereinigd en gedesinfecteerd voordat het weer van de box af mag.
Is uw kind er mee uitgespeeld, meld dit dan aan de verpleegkundige of pedagogisch
medewerkster. De verpleegkundige of pedagogisch medewerkster haalt het speelgoed
op van de box en reinigt en desinfecteert het speelgoed.
Speelgoed van thuis mag altijd meegebracht worden.
U mag niet in de speelkamer komen. Als u nieuw spelmateriaal wilt, kunt u dit altijd aan
de pedagogisch medewerker of verpleegkundige vragen.
De kleding van uw kind moet op 60˚ C gewassen worden.
Uw jas kunt u aan de kapstok op de gang ophangen.

Als ouder…..
-

hoeft u geen mond neusmasker te dragen
gaat u dan evenals uw kind “in isolatie”
kunt u de maaltijd gebruiken bij uw kind op de kamer. Voor toegang tot het restaurant
overlegt u eerst met de verpleegkundige
kunt u gebruik maken van het toilet op de centrale gang mits u de handenhygiëne goed
in acht neemt. (dus niet op de afdeling). U wordt verzocht thuis te douchen.
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