
neonatologie  |  1  

Contactisolatie
Bij uw kind is onlangs een bacterie of virus gevonden waardoor we 
speciale voorzorgsmaatregelen moeten nemen om verspreiding naar 
andere patiënten en medewerkers te voorkomen . Het is ook mogelijk dat 
er bij uw kind een verdenking bestaat op dragerschap van een bepaalde 
bacterie of virus. 

In deze folder vindt u informatie over de maatregelen die we nemen als we 
uw kind in contactisolatie verplegen. Met deze maatregelen proberen we 
een verspreiding te voorkomen van de bacterie of het virus naar andere 
kinderen, bezoekers of het ziekenhuispersoneel. 

Verspreiding van bacterie of virus
Is uw kind drager van een bacterie of een virus dan kan verspreiding 
hiervan plaatsvinden via:
•	 direct contact, bijvoorbeeld contact via de handen
•	 indirect contact, via besmette voorwerpen, zoals luiers en 

thermometers

Bacteriën of virussen kunnen ook in bijvoorbeeld ontlasting, urine, 
wondvocht of huidschilfers zitten.

Maatregelen
Op de Isolatiekaart die bij uw kind opgehangen is, staat om welke vorm 
van contactisolatie het gaat en ook welke maatregelen hierbij horen. We 
brengen ook rode lijnen aan op de vloer rond het bedje/de couveuse en 
maken zo een patiënteneiland zichtbaar waarbinnen de maatregelen 
gelden.

Bij direct lichamelijk contact met uw kind draagt het ziekenhuispersoneel 
handschoenen en een schort.
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Hygiëne-instructies voor ouders 
Voordat u de afdeling binnenkomt moet u hand- en polssieraden af doen.

Voor en na contact met uw kind is goede handhygiëne belangrijk. In de 
meeste gevallen is het gebruik van handalcohol voldoende. 
Omdat u alleen contact heeft met uw eigen kind, hoeft u, in tegenstelling 
tot het ziekenhuispersoneel, geen handschoenen of schort te dragen. Wel 
dient u, als u  de patiënten plek opkomt en verlaat, uw handen met 
handalcohol te desinfecteren of wassen met zeep. Belangrijk is dat materi-
alen die niet standaard bij de plek van uw kind zelf zijn, zoals een kolfappa-
raat, weegschaal of bad, goed door u afgenomen worden met een doek 
met alcohol 70% voordat u deze weer op de afdeling terugzet. De ver-
pleegkundige legt u uit hoe u dat het beste kunt doen.

Voorkom ook onnodig geloop over de afdeling.

Handhygiëne 
De belangrijkste maatregel is goede handhygiëne. Het toepassen van 
handhygiëne met behulp van handalcohol heeft de voorkeur. 
U moet in ieder geval de handen goed wassen met water en zeep bij: 
•	 zichtbaar vuil op de handen;
•	 contact met urine, ontlasting en ander lichaamsvocht; 
•	 na toiletbezoek. 

U past na iedere handeling bij uw kind altijd handhygiëne toe. Denk hierbij 
aan luier verschonen, temperaturen of voeding geven.

Voor andere bezoekers gelden dezelfde handhygiëne regels.  

Vragen
Hebt u na het lezen van deze folder nog vragen?
Neem dan via e-mail contact met ons op:  
webvrouwenbaby@umcutrecht.nl 
Of kijk op onze website: www.hetwkz.nl/nl/geboortecentrum 


