Isolatie op de kinderafdeling

Uw kind is zojuist opgenomen in een isolatiekamer. Dit is noodzakelijk
omdat uw kind een besmettelijke bacterie of virus bij zich draagt of omdat er
een vermoeden daarvoor bestaat. Graag willen wij u informeren over wat
isolatie inhoudt en wat dit voor u en uw kind betekent.
Wat is isolatie?
Onder isolatie verstaan we alle maatregelen die voorkomen dat een bacterie of
virus (stukje zin weg)zich verder verspreidt.
Eén van de maatregelen is dat uw kind op een eenpersoonskamer wordt
verpleegd. Het is de bedoeling dat uw kind deze kamer niet verlaat. Dus ook niet
naar de speelkamer. Ook mag de deur naar de gang niet openstaan.
Wanneer uw kind voor onderzoek of operatie de kamer verlaat, dan worden extra
maatregelen genomen.
Verpleegkundigen, artsen en andere hulpverleners dragen, zolang zij op de kamer
zijn, een schort, handschoenen en soms een beschermend mond/neusmasker en
een muts. Dit wordt gedaan om te voorkomen dat de besmetting wordt
overgedragen op anderen patiënten die door hun ziekte dikwijls extra vatbaar zijn
voor infecties. Bij het verlaten van de kamer wordt de beschermende kleding
uitgetrokken en de handen gedesinfecteerd.
Op de deur hangt een isolatiekaart waarop het type isolatie is aangegeven zodat
hulpverleners weten welke maatregelen getroffen moeten worden.
Wat kunt u als ouder(s) / verzorger(s) doen?
U als ouder/verzorger kunt een aantal maatregelen treffen om te voorkomen dat
het virus of de bacterie van uw kind zich verder verspreidt. Het is daarom
belangrijk dat u zich houdt aan de volgende regels:
Handen desinfectie
Door contact met uw kind kunt u drager worden van de bacterie of het virus. Om
verdere verspreiding te voorkomen is het erg belangrijk dat u elke keer bij het
verlaten van de kamer uw handen desinfecteert. Zijn uw handen zichtbaar vuil
dan deze alleen wassen met water en zeep.
Bezoek aan anderen
Wilt u, behalve uw kind, ook nog andere patiënten bezoeken, doet u dat dan
voordat u naar uw kind gaat. Na het bezoeken van uw kind wordt u verzocht het
ziekenhuis meteen te verlaten.
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Koffie en thee
U mag koffie en thee halen bij het karretje op de boxengang. Dit karretje staat er
op de volgende tijden:
09.00 – 11.00 uur
14.30 – 16.00 uur
18.30 – 21.00 uur
Bezoek
In principe mogen de kinderen die in isolatie liggen gewoon bezoek krijgen.
Houdt er wel rekening mee dat uw kind ziek is en misschien snel vermoeid wordt
door teveel bezoek.
Wanneer uw kind bezoek krijgt dient één van de ouders aanwezig te zijn.
Broertjes en zusjes
Broertjes en zusjes mogen op bezoek komen, maar tijdens dit bezoek niet op de
gang of in de speelkamer spelen. Ook zij moeten de handen altijd desinfecteren
met alcohol bij het verlaten van de kamer. Door dit bezoek lopen zij wel de kans
de bacterie of het virus op te lopen.
Overig bezoek
Kinderen die zelf ziek zijn of die een flinke verkoudheid hebben, mogen niet op
bezoek komen op de kinderafdeling.
Alle bezoekers moeten hun handen wassen of desinfecteren voordat ze de kamer
van uw kind verlaten. Dit geldt ook voor kinderen die op bezoek komen.
Voor alle bezoekers geldt dat ze tijdens het bezoek de kamer van uw kind niet
(onnodig) mogen verlaten.
Het bezoek wordt vriendelijk verzocht het ziekenhuis direct te verlaten, het is niet
toegestaan in andere ruimtes van het ziekenhuis te komen.
Rooming in
Het is toegestaan dat één van de ouders bij het kind blijft slapen. Het ontbijt wordt
op de afdeling geserveerd, bij een aantal vormen van isolatie mag het etensblad
niet naar binnen en/of is het noodzakelijk plastic servies te gebruiken, de
verpleegkundige zal u hierover informeren.
Voor toiletbezoek en douchen kunt u de faciliteiten op de boxengang gebruiken.
Dagindeling
De dagindeling is hetzelfde als voor de andere opgenomen kinderen (zie hiervoor
de patiënteninformatiefolder kinderafdeling zalen/boxen). Uw kind mag alleen niet
eten en spelen in de speelkamer.
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Wanneer de toestand van uw kind het toelaat is het wel mogelijk even naar buiten
te gaan, de deur van de kamer naar de tuin kan open, de verpleegkundige kan u
de sleutel hiervan geven. Uw kind zal in de eigen kamer eten.
Pedagogisch medewerkster
De pedagogisch medewerksters, die op de afdeling werkzaam zijn, kunnen uw
kind activiteiten aanbieden en kunnen u ondersteuning geven in het omgaan met
uw zieke kind.
Speelgoed
Speelgoed moet na gebruik worden gereinigd en gedesinfecteerd. Het moet
daarom zijn gemaakt van een materiaal dat tegen reiniging en desinfectie bestand
is. Geef uw kind daarom geen pluchen of stoffen speelgoed of boeken met
papieren bladzijden.
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 of verpleegkundige 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 pedagogisch medewerkster of
verpleegkundige.
Voeding
Wanneer uw kind een fles/speen gebruikt wordt deze 1x per 24 uur door de
verpleging uitgekookt.
Kleding
Op de isolatiekamer draagt uw kind eigen kleding, die thuis op 60°C kan worden
gewassen.
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Vragen?
We kunnen ons goed voorstellen dat geïsoleerde verpleging voor u en uw kind
niet prettig is. Echter alleen op deze manier is het mogelijk andere patiënten tegen
een eventuele besmetting te beschermen. Heeft u nog vragen over het geïsoleerd
verplegen, dan kunt u die stellen aan een verpleegkundige of aan de behandelend
arts.
Vergoeding ziekenhuiszorg
Niet alle ziekenhuiszorg wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Ook betaalt u
altijd de hoogte van uw eigen risico. Vraag vooraf bij uw zorgverzekeraar na of uw
bezoek en/of behandeling in het ziekenhuis wordt vergoed. Meer informatie vindt
u op onze website onder ‘kosten en vergoedingen’ en op www.dezorgnota.nl.
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