PATIËNTEN
INFORMATIE

Verpleging
in aërogene
isolatie

U bent opgenomen, of uw naaste is opgenomen,
in het Maasstad Ziekenhuis en wordt in isolatie
verpleegd. U bent door uw behandelend arts of
verpleegkundige op de hoogte gebracht van de
reden waarom er tijdens uw opname speciale
voorzorgsmaatregelen worden genomen.
In het Maasstad Ziekenhuis zijn vijf verschillende
isolatievormen. Deze folder geeft meer informatie
over het verplegen in aërogene isolatie en over de
maatregelen die tot doel hebben verspreiding van
bacteriën of virussen naar patiënten, bezoekers en
ziekenhuismedewerkers te voorkomen.
Het is voor u als patiënt en voor naasten veelal niet
prettig om in isolatie verpleegd te worden. Het is
echter alleen op deze manier mogelijk om eventuele
besmettingen te voorkomen. Deze maatregelen
worden in alle Nederlandse ziekenhuizen getroffen
en zijn gebaseerd op landelijk geldende richtlijnen.
Aërogene isolatie
Verpleging in aërogene isolatie wordt ingesteld
om overdracht van bepaalde bacteriën en virussen
die zich over grote afstand via de lucht kunnen
verspreiden te voorkomen. Een voorbeeld hiervan is
open tuberculose (TBC). Dit kan bijvoorbeeld door
hoesten.

U wordt op een eenpersoonskamer met sluis
verpleegd. Een sluis is een aparte ruimte, die een
buffer vormt tussen de gang en de kamer. U mag
deze kamer niet verlaten. Uitzondering hierop zijn
onderzoeken en behandelingen, deze gaan gewoon
door.
Ter voorkoming van het meenemen van de
besmetting naar andere patiënten door
verpleegkundigen, artsen en andere hulpverleners,
dragen alle medewerkers bij binnenkomst op uw
kamer een mondneusmasker.
Onderzoek en behandeling
Alle onderzoeken en behandelingen die nodig zijn,
gaan gewoon door. Hierbij gelden de volgende
maatregelen:
−− U verlaat de kamer op een schoon bed/rolstoel in
schone kleding.
−− Medewerkers dragen bij onderzoek/behandeling
beschermende kleding.
Op de afdeling waar u een onderzoek of behandeling
ondergaat (bijvoorbeeld de Röntgenafdeling of
operatiekamer), worden dezelfde maatregelen
gehanteerd. Tijdens het vervoer naar een andere
afdeling krijgt u een mondneusmasker voor, om
besmetting van anderen te voorkomen.
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Bezoek
Ook bij geïsoleerde verpleging kunt u gewoon
bezoek ontvangen. Ook zwangeren en kinderen
kunnen u zonder risico bezoeken met in
achtneming van onderstaande regels.
−− Bezoekers dienen zich voorafgaand aan uw
bezoek aan te melden bij de verpleging. Uw
bezoek krijgt instructies van de verpleging over
de te nemen maatregelen.
−− Bezoekers dragen dezelfde mondneusmaskers
als de ziekenhuismedewerkers.
−− Bij vertrek dienen bezoekers in de sluis het
mondneusmasker weg te gooien en de handen
te desinfecteren.

Ook bezoekers kunnen ondanks alle
voorzorgsmaatregelen een besmetting meenemen
en verspreiden. In het geval van het bezoeken
van meerdere patiënten verzoeken wij uw bezoek,
om eerst anderen te bezoeken en als laatste u te
bezoeken.
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Ontslag
Als u naar huis mag, zijn isolatiemaatregelen over
het algemeen niet meer nodig. Mocht dit wel het
geval zijn, worden deze maatregelen voordat u
met ontslag gaat door de behandelend arts of
verpleegkundige met u besproken.
Vragen
Mocht u na het lezen van deze folder nog
vragen hebben, kunt u deze bespreken met uw
behandelend arts of verpleegkundige.
Mocht u na ontslag uit het ziekenhuis nog vragen
hebben, kunt u contact opnemen via
(010) 291 25 09.

De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de
Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de
informatie voor u vertaalt of uitlegt.
The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties
understanding Dutch, please read this brochure together with somebody who can
translate or explain the information to you.
Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü
size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.
Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki
sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym
folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

T: (010) 291 19 11
I: www.maasstadziekenhuis.nl
I: www.maasenik.nl (kinderwebsite)
I: www.maasstadziekenhuis.nl/mijn (patiëntenportaal)
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