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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 Inleiding 
In vele kinderklinieken bestaat de mogelijkheid voor de ouders om bij hun kinderen te 

verblijven en te slapen.  

 Hiervoor zullen de nodige hygiënische voorzorgsmaatregelen in acht moeten 

worden genomen. Deze maatregelen kunnen verschillend zijn, afhankelijk van de 

isolatievorm die voor een desbetreffend kind is gekozen. 

Verwezen wordt daarom naar de WIP-richtlijnen Contactisolatie, Druppelisolatie, 

Aërogene isolatie, Strikte isolatie of Beschermende isolatie (1-5). De onderstaande 

maatregelen moeten als een aanvulling hierop worden beschouwd. 

2 Extra maatregelen 
 Wanneer het kind in strikte isolatie wordt verpleegd, moet er van worden 

uitgegaan dat de ouder die blijft slapen dezelfde micro-organismen bij zich draagt 

als het kind en daarom als besmettelijk moet worden beschouwd. Vermeden moet 

dan ook worden dat deze ouder contact heeft met andere patiënten of ouders in het 

ziekenhuis. 

 Wanneer het kind besmet is met MRSA, dienen ook de ouders als MRSA-positief 

te worden beschouwd. 

 Voor het douchen maken de ouders gebruik van een aparte douche/toi-

letgelegenheid.  

 Eten doen de ouders op de kamer van het kind. 
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