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Dit document mag vrijelijk worden vermenigvuldigd en verspreid mits de 

Werkgroep Infectie Preventie (WIP) als bron wordt vermeld. 

 

Controleer altijd of dit de meest recente versie van de richtlijn is (zie 

www.wip.nl). De WIP acht zich na het verschijnen van een update niet meer 

verantwoordelijk voor gedateerde versies van de richtlijn. 

 

Opmerkingen over deze richtlijn ontvangen wij graag via stwip@wip.nl. 

 

DISCLAIMER 

De geplande revisiedatum van deze richtlijn is verlopen. Dit kan betekenen dat 

de richtlijn (op onderdelen) niet meer up-to-date is. De gebruiker dient daarom 

zelf na te gaan of deze richtlijn nog up-to-date is. 
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1 Algemeen 
Deze richtlijn bouwt voort op de WIP-richtlijn Contactisolatie [1], met aanvullende 

maatregelen voor contactisolatie van kinderen. 

2 Indicaties 
Deze vorm van isolatie is voor ziekten die zich via contact verspreiden.Zie Indicaties 

voor isolatie: Infectieziekten en isolatiemaatregelen. 

3 Ruimte 
 De patiënt wordt op een eenpersoonskamer verpleegd. Bij wijze van uitzondering 

mag verpleging op zaal plaatsvinden, mits wordt voldaan aan de eis van het 

College van Ziekenhuisvoorzieningen dat rondom het bed een ruimte van 1,5 

meter vrij is [2] en aan het kind kan worden duidelijk gemaakt dat het niet uit bed 

mag. 

 Aan de deur van de kamer wordt het type van isolatie aangegeven. Wanneer de 

patiënt op zaal wordt verpleegd, wordt deze aanwijzing aan het bed aangebracht. 

 Alle dagelijkse benodigdheden voor de verpleging en eenvoudig onderzoek van de 

patient moeten in de kamer aanwezig zijn. Verband- en ander steriel materiaal 

wordt in een gesloten kast bewaard. Het verdient aanbeveling geen grote 

voorraden verpleegartikelen aan te leggen. 

 Na het beëindigen van de isolatie wordt de voorraad zonodig vernietigd of 

gedecontamineerd. 

4 Kleding van de patiënt 
 De patiënt draagt eigen kleding, die op 60°C gewassen kan worden. 

5 Linnengoed 
Voor linnengoed hoeven geen bijzondere maatregelen te worden genomen. 

6 Serviesgoed 
Voor serviesgoed hoeven geen maatregelen te worden genomen. Ook is er geen 

indicatie voor het gebruik van disposable serviesgoed. 

7 Speelgoed 
 Eigen speelgoed van het kind mag niet door andere kinderen worden gebruikt. 

Speelgoed van het ziekenhuis moet worden gereinigd en gedesinfecteerd voordat 

het door een ander kind wordt gebruikt. Het moet daarom zijn gemaakt van een 

materiaal dat tegen reiniging en desinfectie bestand is. 

8 Persoonlijke beschermingsmiddelen 
 Handschoenen worden aangetrokken vóór ieder contact met de patiënt of zijn 

directe omgeving. 

 Vòòr contact met de patiënt wordt een beschermend schort aangetrokken. 

 Na contact met de patiënt worden de handen ingewreven met handalcohol. 
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 Ook na het uittrekken van handschoenen worden de handen ingewreven met 

handalcohol. 

9 Vervoer van de patiënt 
 De vervoersdienst en de afdeling waar de patiënt heen gaat, worden vooraf 

gewaarschuwd. 

 De patiënt wordt vervoerd met schone kleding en schoon beddengoed. 

 De ontvangende afdeling neemt dezelfde maatregelen als hier beschreven. 

Er zijn geen bijzondere maatregelen nodig bij het vervoer van een overleden patiënt. 

10  Bezoek 
 Kinderen mogen, onder begeleiding, alleen komen als ze zich aan de algemeen 

geldende regels voor bezoekers (kunnen) houden. Verder gelden er voor bezoekers 

geen bijzondere maatregelen, behalve het na afloop van het bezoek inwrijven van 

de handen met handalcohol. 

11 Reiniging 
 De ruimte wordt dagelijks en voordat een nieuwe patiënt in de kamer wordt 

opgenomen, gereinigd. 

12 Beëindiging van de isolatie 
 Medisch en verpleegkundig materiaal dat in direct contact met de patiënt is 

geweest, moet worden gereinigd en gedesinfecteerd. 
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