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Beste patiënt,
Beste bezoeker,

In deze brochure kan u meer 
informatie vinden over het 
influenzavirus (griep).
Mocht u na het lezen van deze 
brochure nog vragen hebben, 
aarzel dan niet om ons te 
contacteren.
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01 INFLUENZA

Griep wordt veroorzaakt door het 
influenzavirus.
Kenmerkende symptomen zijn 
koorts, hoofdpijn, hoesten, keel-
pijn, spierpijn, gevoel van zwakte 
en verlies van eetlust.
De diagnose wordt vaak gesteld 
aan de hand van een neus-keel 
uitstrijkje.

Het influenzavirus is overdraag-
baar van patiënt tot patiënt via 
speekseldruppels. Om het ver-
spreiden van het virus te vermij-
den, zijn een aantal voorzorgs-
maatregelen nodig. Uw arts start 
een geschikte therapie op en alle 
zorgverleners nemen gepaste 
maatregelen om overdracht van 
het virus naar andere patiënten te 
voorkomen.

02 MAATREGELEN

2.1 Zorgverleners
Indien mogelijk wordt u opgeno-
men in een éénpersoonskamer. 
U kan ook samen met een ande-
re patiënt met influenza op een 
tweepersoonskamer opgenomen 
worden.

De verpleegkundige hangt een 
isolatiefiche ter hoogte van de 
kamerdeur zodat alle zorgverle-
ners en bezoekers weten welke 
bijkomende voorzorgsmaatregelen 
er genomen moeten worden.

Alle zorgverleners ontsmetten hun 
handen voor en na de verzorging. 
Tevens dragen deze personen een 
mondmasker indien ze binnen een 
afstand van één meter in contact 
komen met u.

Indien mogelijk blijft het herbruik-
baar verzorgingsmateriaal zoals 
een bloeddrukmeter, thermometer 
en dergelijke bij u op de kamer.

Er worden eveneens voorzorgs-
maatregelen genomen voor het 
gebruikte linnen en afval.

Wanneer u voor een behandeling 
of onderzoek de kamer moet ver-
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laten, zullen er passende maatre-
gelen getroffen worden.

2.2 Bezoekers
Laat zieke familieleden of vrienden 
niet op bezoek komen.
Indien het bezoek voor de eer-
ste maal op bezoek komt, dient 
men zich eerst te melden aan de 
verpleegbalie alvorens de kamer 
te betreden.

Bezoekers worden gevraagd een 
mondmasker te dragen indien ze 
binnen een afstand van één meter 
in contact komen met u.
Bij het verlaten van de kamer vra-
gen wij ook aan uw bezoek om de 
handen te ontsmetten, en geen 
andere patiënten te bezoeken.

Hoe kan u helpen?
Pas steeds goede hand- en hoest-
hygiëne toe.
Verlaat enkel bij strikte uitzonde-
ring de kamer, dit bijvoorbeeld 
voor een onderzoek. Neem niet 
deel aan gemeenschappelijke 
activiteiten.

Handhygiëne
Was uw handen als ze zichtbaar 
vuil zijn, voor elke maaltijd, na het 
gebruik van het toilet, …
Ontsmet de handen na het hoes-
ten/niezen. Gebruik de handalco-
hol op uw kamer.

Hoesthygiëne
Bedek steeds uw neus en mond 
met een papieren zakdoekje bij 
het hoesten en niezen. Nies of 
hoest niet in de richting van ie-
mand anders.
Gooi het papieren zakdoekje on-
middellijk in de vuilbak.
Was of ontsmet uw handen na het 
verwijderen van de zakdoek.

Laat u jaarlijks vaccineren 
tegen de griep!
Om u te wapenen tegen de 
seizoensgriep, die jaarlijks veel 
mensen treft, laat u zich best 
vaccineren . Als u gevaccineerd 
bent tegen het griepvirus kan u 
uzelf en iedereen in uw omgeving 
beschermen.
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2.3 Wanneer kunnen deze 
maatregelen stoppen?
De isolatiemaatregelen mogen 5 
dagen na de eerste symptomen 
gestopt worden.

Goede hand- en hoesthygiëne 
blijven nadien belangrijk!

03 TOT SLOT

Het volledige zorgteam probeert 
u zo goed mogelijk te ondersteu-
nen.

Heeft u vragen, opmerkingen of 
suggesties? Laat het ons weten.

Wij zijn er om u te helpen!

Contact: Dienst Ziekenhuishygiëne
T 089 32 15 32
ziekenhuishygiene@zol.be
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NOTITIES
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www.youtube.com/user/ZOLziekenhuis

Schrijf u in op onze nieuwsbrief via www.zol.be

www.twitter.com/ZOLziekenhuis

www.facebook.com/ZOLzh

www.ZOL.be

Raadpleeg online uw medisch dossier via www.mijnzol.be

BR0808


