Intensive care

Isolatie IC
Er is bij uw familielid of naaste een bacterie/virus gevonden, of hij/zij wordt hiervan verdacht.
Hiervoor zijn speciale voorzorgsmaatregelen nodig. Deze folder bevat informatie over deze
maatregelen. Doel hiervan is verspreiding van deze bacterie naar patiënten, bezoekers en
ziekenhuismedewerkers te voorkomen.

Bacteriën

Ieder mens draagt miljarden bacteriën met
zich mee. Bacteriën worden ook wel microorganismen genoemd, omdat zij niet met het
blote oog te zien zijn maar wel met een
microscoop. Zij komen bijvoorbeeld voor op
de huid, in de neus, mond en darmen. In
onze contacten met andere mensen of
voorwerpen pakken we bacteriën op en geven
andere weer af. Dit gebeurt vele malen per
dag. De meeste bacteriën zijn niet
ziekmakend. Ze helpen ons zelfs, bijvoorbeeld
bij de vertering van voedsel. Er zijn maar
enkele soorten bacteriën die wel mensen ziek
kunnen maken. Patiënten in het ziekenhuis
hebben vaak een verminderde weerstand en
kunnen daardoor sneller een infectie oplopen
met ziekmakende bacteriën.

Isolatie en maatregelen

Patiënten die een ziekmakende bacterie bij
zich hebben, worden geïsoleerd verpleegd.
Deze maatregel is erop gericht dat er geen
overdracht kan plaatsvinden naar andere
patiënten. Welke maatregelen nodig zijn,
hangt af van het soort bacterie dat is
aangetroffen.
Er zijn verschillende vormen van isolatie. De
verpleging informeert u over de vorm van
isolatie en welke beschermende maatregelen
er genomen moeten worden. Daarbij moet u
denken aan een muts, mondneus masker,
beschermende jas of handschoenen.
Tevens staat op de deur van de
patiëntenkamer aangegeven om welke
beschermende maatregelen het gaan.

Wij adviseren om de was thuis zo snel
mogelijk in de wasmachine te wassen. Dit
hoeft niet apart gewassen te worden.
Als u meerdere bezoeken aflegt binnen het
ziekenhuis verzoeken wij u de patiënt waarbij
beschermende maatregelen nodig zijn, als
laatste te bezoeken en daarna het ziekenhuis
rechtstreeks te verlaten.
Wij zijn ons ervan bewust dat geïsoleerde
verpleging niet prettig is, maar alleen
op deze manier is het mogelijk om andere
patiënten en medewerkers te beschermen.
We vragen begrip voor het nemen van deze
voor u soms ingrijpende maatregelen.

Vragen

Heeft u nog vragen over dit onderwerp stel ze
gerust aan uw behandelend arts en/of de
verpleegkundigen van de intensive care. Zij
nemen zo nodig contact op met één van de
adviseurs infectiepreventie.

U dient de persoonlijke was, verpakt in een
afgesloten plastic zak mee naar huis nemen.
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