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hematologie
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Bezoek aan de isolatie-eenheid hem
atologie

Beste bezoeker

De isolatie-eenheid is gelegen op de afdeling hematologie, 
campus Rumbeke.  Op deze afdeling worden hoofdzakelijk 
patiënten opgenomen die een intensieve hematologische 
behandeling moeten ondergaan.
De isolatie-eenheid is gescheiden van de afdeling hematologie 
door een deur die continu gesloten is. De deur beschikt 
over een parlofoonsysteem en kan worden geopend, na het 
aanbellen aan de deur, via de telefoon van de verpleegkundigen.
Als bezoeker moet u dus altijd bellen voor u binnengelaten 
wordt op de afdeling.
In deze brochure geven we u graag meer uitleg over onze 
dienst. U kunt voor vragen ook altijd bij ons terecht. De 
contactgegevens vindt u op de achterkant van deze brochure.

Artsen en verpleegkundigen van de isolatie-eenheid

Bezoekuren
Op de afdeling is bezoek mogelijk van 14 tot 20 uur. 
Mantelzorgers mogen altijd op bezoek komen.

Beschermende maatregelen en 
isolatie
De patiënten moeten een chemotherapiekuur ondergaan voor 
hun aandoening. Het zorgt ervoor dat de natuurlijke weerstand 
tegen infecties zal verminderen. Precies daarom zijn de 
patiënten opgenomen op de isolatie-eenheid.
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Volgende beschermende maatregelen beperken het risico op 
infectie.

• De persoonlijke bezittingen van de bezoekers zoals een 
jas, handtas…  worden opgeborgen in een afgesloten kastje 
buiten de afdeling.

• Er mogen maximum 2 bezoekers in de kamer zijn op 
hetzelfde moment.

• In het voorportaal wordt de handhygiëne toegepast vóór 
de bezoeker de afdeling binnenkomt. Er is een lavabo 
beschikbaar,  neutrale zeep, handalcohol en papieren 
wegwerpdoekjes. Juwelen zoals ringen, horloges… moeten 
worden uitgedaan. Gedurende het bezoek moeten de handen 
ieder uur gewassen en ontsmet worden.

• Het dragen van een mondmasker is verplicht op de isolatie-
eenheid. 

• Tijdens het bezoek moet de 1,5 meter afstand met de patiënt 
gerespecteerd worden.

• Voedingswaren van thuis meebrengen, is toegelaten, op 
voorwaarde dat deze in overeenstemming zijn met de 
voorschriften  ‘kiemarme voeding’.  U vindt daarover 
alle informatie in de brochure over kiemarme voeding. 
Gerechten die thuis werden bereid moeten goed opgewarmd 
worden in de microgolf.  Het is niet toegelaten voor de 
bezoekers om in de kamer te eten en drinken.

• Bloemen en planten zijn niet toegelaten op de afdeling door 
mogelijke aanwezigheid van bacteriën en schimmelsporen in 
bloemenwater en potaarde.

• Het sanitair mag niet gebruikt worden door het bezoek, ook 
niet door de partner van de patiënt. Bezoekers kunnen naar 
een bezoekerstoilet gaan in het ziekenhuis.

• Er mag persoonlijk, eigen gerief meegebracht worden 
van thuis maar het wordt eerst afgegeven aan de 
verpleegkundige om het nat af te stoffen met alcohol 70° 
(clinelldoekjes) waar mogelijk.  Dit geldt ook voor een gsm-
toestel dat in de kamer wordt meegenomen.

• Bezoekers met tekenen van een overdraagbare infectie 
(koorts, hoesten, griepsymptomen…) worden niet toegelaten 
op de kamer.
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• Als een bezoeker een vaccin toegediend kreeg, moet er eerst 
contact opgenomen worden met de hematoloog.

• Bezoek van eigen kinderen is toegelaten als ze geen sporen 
van ziekte vertonen, geen temperatuursverhoging hebben... 
Het is ook vereist grondig de handen te wassen volgens de 
regels van de handhygiëne.

• Bezoekers mogen de isolatie-eenheid niet  binnenkomen als 
ze een koortsblaas hebben, dit is overdraagbaar.

Bij twijfel of u al of niet de isolatie-eenheid binnen mag, doet u 
er het beste aan dit eerst te vragen aan de verpleegkundigen.

Contact
Hoofdverpleegkundige
Lydie Verfaillie

Isolatie-eenheid
051 23 75 42

www.azdelta.be

Bron: hoofdverpleegkundige hematologie


