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Isolatieverpleging 

 
Inleiding 

U ontvangt deze folder omdat er (mogelijk) 
een bacterie of virus bij u gevonden is 
waarvoor u afgezonderd van andere 
patiënten verpleegd dient te worden. Dit 
wordt isolatieverpleging genoemd. In deze 
folder informeren wij u over isolatieverpleging.  
 
Infecties door bacteriën en virussen 

Bacteriën en virussen worden ook wel micro-
organismen genoemd omdat zij niet met het 
blote oog te zien zijn maar wel met een 
microscoop. Ieder mens draagt micro-
organismen bij zich. 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. 
 
De meeste bacteriën zijn niet ziekmakend. Ze 
helpen ons zelfs, bijvoorbeeld bij de vertering 
van voedsel. Toch zijn er enkele soorten 
bacteriën die mensen wel ziek kunnen 
maken. 
 
In het ziekenhuis bevinden zich veel mensen 
dicht bij elkaar, waardoor de kans op 
verspreiding van bacteriën en virussen wordt 
vergroot. Daarnaast hebben de patiënten in 
het ziekenhuis vaak een verminderde 
weerstand en kunnen ze sneller een infectie 
oplopen met ziekmakende bacteriën en 
virussen.  
 
Onderzoek 

Om vast te stellen of u een besmettelijke 
bacterie of virus bij u draagt, wordt er 
lichaamsmateriaal van u onderzocht, zoals 
bijvoorbeeld urine, ontlasting of sputum 
(opgehoest slijm).  

Binnen enkele dagen wordt u over de uitslag 
geïnformeerd. Tot de uitslag bekend is, ligt u 
in isolatieverpleging.  
Wij begrijpen dat geïsoleerde verpleging voor 
u niet prettig is. Alleen door u geïsoleerd te 
verplegen is het mogelijk om besmetting van 
uzelf en andere patiënten of medewerkers te 
voorkomen. 
 
Verspreiding en isolatieverpleging 
Isolatieverpleging betekent dat u apart komt 
te liggen op een eenpersoonskamer. Het 
ziekenhuispersoneel zal, afhankelijk van de 
bacterie of het virus wat u bij zich draagt en 
de manier waarop deze zich verspreidt, 
maatregelen nemen om zichzelf en andere 
patiënten te beschermen tegen besmetting. 
Op uw kamerdeur hangt een gekleurde kaart 
waarop te zien is welke maatregelen het 
ziekenhuispersoneel moet nemen.   
 
Het onderzoek of de behandeling waarvoor u 
bent opgenomen, wordt gewoon voortgezet, 
weliswaar met aanvullende maatregelen. 
Om besmetting van andere patiënten te 
voorkomen, kan het in uitzonderlijke gevallen 
voorkomen dat uw afspraak aan het einde 
van de dag wordt gepland. 
 
Bezoek 
In de meeste gevallen is het voldoende als 
uw bezoek goede handhygiëne in acht 
neemt. Soms zijn echter ook voor hen 
aanvullende maatregelen nodig. Dit staat 
ook op de gekleurde kaart op uw kamerdeur. 
Wij willen vragen of uw bezoek direct na het 
bezoekuur het ziekenhuis wil verlaten. 
Wanneer men nog andere patiënten in het 
ziekenhuis wil bezoeken, kan dit alleen vóór 
het bezoek aan u. Zo wordt voorkomen dat 
deze patiënten ook besmet raken. 



Ontslag 
U hoeft thuis geen specifieke maatregelen te 
treffen als u weer naar huis mag. In de 
meeste gevallen verdwijnt de besmettelijke 
bacterie of virus in de thuissituatie weer 
vanzelf.  
 
Algemene informatie over het GHZ 
Voor informatie over het ziekenhuis kunt u 
terecht op onze internetsite: www.ghz.nl. Ook 
kunt u bellen naar het algemene 
informatienummer (0182) 50 50 50. 
 
Vragen 
In deze folder hebben wij u informatie 
gegeven over isolatieverpleging. Mocht u na 
het lezen nog vragen hebben, stel deze dan 
gerust aan uw behandelend arts of aan de 
verpleegkundigen. 
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