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- Informatie voor de ouders -

Beste ouder,

HOE RAAKT MEN BESMET?

Uw zoon of dochter heeft koorts, keelpijn
en/of diarree, voelt zich duidelijk ziek. De
kinderarts of verpleegkundige meldde u dat uw
kind besmet is met het ADENOVIRUS. Er werd
een fluo gevarendriehoek aan de deur van de
kamer aangebracht.

De luchtwegeninfecties worden door aerosol
(via de lucht) overgebracht, de gastrointestinale infecties faeco- oraal (via ontlastingvia mond).

WAT BETEKENT DIT?
Het adenovirus komt over de hele wereld voor
en veroorzaakt acute luchtweginfecties en/of
darminfecties bij kinderen en volwassenen.
Vooral zuigelingen en peuters vertonen de
meeste symptomen.

Degene die de luier van uw kind ververst komt
dus in contact met besmette(lijke) stoelgang.
Het virus wordt daarna verspreid via de
handen en andere mogelijks besmette
voorwerpen (fopspeen, speelgoed…).
Het is heel belangrijk de handen te wassen met
water en zeep en nadien af te drogen met een
papieren handdoekje dat na gebruik direct
Wordt weggegooid. Deze handhygiëne dient
toegepast te worden na de luierwissel of het
toiletgebruik en voor het (bereiden van) eten.
Daarnaast moet men gebruik maken van
papieren zakdoekjes bij hoesten of niezen die
na gebruik onmiddellijk worden verwijderd.
Een zeer kleine hoeveelheid van het virus kan
een nieuwe besmetting veroorzaken.
Ontsmet u de handen niet, dan kan u uzelf,
uw partner of andere kinderen besmetten!
Alle personeelsleden en bezoekers worden
door de gevarendriehoek op de deur herinnerd
aan de noodzaak van strikte handhygiëne.

Volgende eenvoudige maar doeltreffende
maatregelen ter preventie van kruisinfecties
worden van u verlangd:
-

Was de handen na het verluieren en
ontsmet steeds de handen bij het
verlaten van de kamer. (handpompje in
de gang)

-

Blijf met uw kind op de kamer (geef
geen speelgoed van uw kind aan
andere kinderen) en vermijd contact
met andere kinderen.

Dank voor uw medewerking!

Het medisch en verpleegkundig team van de
afdeling kindergeneeskunde

