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Inleiding 
 

De kinderarts heeft met u besproken dat uw kind in het ziekenhuis 

opgenomen wordt. De kinderarts heeft u uitgelegd dat uw kind op 

een eenpersoonskamer verpleegd gaat worden in verband met een 

besmettelijke aandoening of een sterk verminderde weerstand. Dit 

wordt een isolatiekamer genoemd. In deze folder informeren wij u 

over isolatieverpleging. 

 

 

Een isolatiekamer 
 

Een isolatiekamer is een kamer waar uw kind apart van de andere 

kinderen verpleegd wordt.  

Afhankelijk van de reden waarom uw kind alleen verpleegd moet 

worden, heeft de kamer een directe toegang tot de gang of zit er 

een zogenaamde sluis in de kamer. 

 

Er zijn twee redenen waarom uw kind apart verpleegd wordt: 

 Of uw kind heeft een verminderde weerstand, waardoor de kans 

op infecties verhoogd is. De weerstand van uw kind kan tijdelijk 

verminderd zijn. Ook kan uw kind een aangeboren verminderde 

weerstand hebben. Uw kind wordt apart verpleegd. Hierdoor 

komt uw kind minder in contact met de omgeving en is de kans 

op infecties kleiner.  

 Of uw kind heeft een aandoening die besmettelijk is. Omdat uw 

kind een besmettelijke aandoening heeft, mag hij zijn kamer niet 

uit. De deur van de kamer moet gesloten blijven.  

 

De kinderarts heeft met u de reden van de isolatieverpleging 

besproken. 

 

Als meerdere kinderen met dezelfde besmettelijke aandoening 

opgenomen zijn, kan het zijn dat ze toch bij elkaar op de kamer  

verpleegd worden.  
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Een aantal kamers heeft een zogenaamde sluis. Tussen de kamer 

en de gang is een klein kamertje met twee deuren: één naar de 

gang en één naar de kamer. De deuren van de sluis mogen niet 

gelijktijdig geopend worden en moeten na openen direct weer dicht 

gedaan worden.  

 

Uw kind mag niet met andere kinderen op de afdeling spelen of met 

hen in contact komen, omdat zij dan ook besmet kunnen raken. Ook 

kunnen andere kinderen uw kind besmetten. 

 

 

Regels bij de isolatiekamer 
 

Op de deur van de kamer hangt een speciale kaart met voorzorgs-

maatregelen die genomen moeten worden door iedereen die de 

kamer in wil gaan. De regels gelden zowel voor de artsen, de 

verpleegkundigen, het bezoek als andere medewerkers van het 

ziekenhuis. 

De maatregelen die genomen moeten worden zijn afhankelijk van 

de reden van isolatie en de aandoening van uw kind. De verpleeg-

kundige informeert u hierover. 

 

Verder wordt er extra aandacht besteedt aan het wassen of 

desinfecteren van de handen van alle mensen die bij uw kind op de 

kamer komen.  

 

Om besmetting van anderen te voorkomen mag uw kind de kamer 

niet verlaten. Ook moet de deur van de kamer gesloten blijven. Als 

uw kind wat wil vragen of ergens hulp bij nodig heeft, kan hij/zij of u 

zelf via de bel naast het bed de verpleegkundige waarschuwen. 

 

Speelgoed 

U mag speelgoed van thuis, in overleg met de verpleegkundige,  

meenemen naar het ziekenhuis. Het speelgoed moet dan wel 

gedurende de hele opname op de kamer blijven.  
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Speelgoed uit de speelkamer van de Kinderafdeling mag alleen naar 

de kamer van uw kind meegenomen worden, als het speelgoed 

goed te reinigen is. 

De pedagogisch medewerker van de afdeling bezoekt uw kind 

regelmatig. Zij kijkt samen met u en uw kind aan welk speelgoed 

behoefte is. 

 

Materialen zoals borden, zuigflessen, bekers etc. moeten op de 

kamer blijven totdat een medewerker deze op komt halen. Flessen 

worden één keer per dag opgehaald door de voedingsassistente om 

uitgekookt te worden.  

 

 

Bezoek 
 

Uw kind mag uiteraard wel bezoek ontvangen. Ook nu geldt 

maximaal twee personen per keer. Onderop de kaart met 

voorzorgsmaatregelen staan de regels voor het bezoek.  

Overlegt u vooraf met de verpleging of broertjes of zusjes op  

bezoek mogen komen. Soms zal dit afgeraden worden omdat zij  

de aandoening dan ook kunnen krijgen. 

 

Mocht u nog een andere patiënt willen bezoeken die in het 

ziekenhuis opgenomen is, dan is de volgorde van uw bezoeken  

van belang: 

 Als uw kind geïsoleerd verpleegd wordt omdat hij een 

verminderde weerstand heeft, dan gaat u eerst bij uw kind op 

bezoek en daarna bij de andere patiënt. 

 Als uw kind geïsoleerd verpleegd wordt omdat hij een 

besmettelijke aandoening heeft dan gaat u eerst naar de 

andere patiënt toe en als laatste naar uw eigen kind. Dit om te 

voorkomen dat u de infectie overdraagt op andere patiënten.  
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Dagelijkse zorg 
 

Als ouder bent u altijd welkom bij uw kind. U kunt een gedeelte van 

de zorg voor uw kind zelf doen als u daarvoor in de gelegenheid 

bent. Soms zijn er bepaalde voorschriften rondom de verzorging van 

uw kind. De verpleegkundige informeert u hierover. 

 

Uw kind is door de opname en de aandoening uit zijn dagelijkse 

ritme. Ook mag hij de kamer niet verlaten. Dit kan voor uw kind een 

verwarrende tijd zijn. Het maken van een dagindeling kan een 

steuntje zijn voor uw kind ‘om de dag door te komen’. U kunt hierbij 

hulp krijgen van de pedagogisch medewerkster. 

 

Rooming-in 

Ook als uw kind geïsoleerd verpleegd wordt is rooming-in mogelijk. 

Het bed dat er voor u bijgezet wordt op de kamer, moet ook overdag 

opgeklapt op de kamer blijven staan. U kunt gewoon gebruik maken 

van het toilet en douchegelegenheid op de kamer van uw kind. 

Meestal kunt u gebruik maken van de ouderkamer. U kunt er koffie 

en thee halen en op de kamer van uw kind opdrinken. Als u geen 

gebruik mag maken van de ouderkamer, bespreekt de verpleeg-

kundige dit met u. U krijgt dan drinken op de kamer van uw kind 

geserveerd. 

 

 

Tot slot 
 

We realiseren ons dat de isolatieverpleging voor u als ouders veel 

discipline betekent. Wij hopen dat u hier begrip voor heeft, in het 

belang van uw kind en in het belang van de overige patiënten. 

 

Vragen 

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Stel ze dan gerust 

aan de arts of verpleegkundige stellen. We beantwoorden uw 

vragen graag. U kunt de Kinderafdeling, locatie Dordwijk bereiken 

op tel. (078) 652 34 14. 
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