
Wat wordt er bedoeld als er een gekleurde 
kaart op de deur hangt?
Als er een gekleurde kaart (geel, groen, blauw/groen, 
blauw, rood of rood/groen) op de deur hangt, wordt 
u dringend verzocht ook de richtlijnen te volgen zoals 
op de betreffende kaart vermeldt staat. 

Als u vragen heeft, dan kunt u zich wenden tot één van 
de verpleegkundigen van F6Zuid. Zij willen u graag 
van dienst zijn.
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Op bezoek bij een patiënt van            
afdeling F6Zuid
Het medisch en verpleegkundig team heet u, als 
bezoeker van afdeling F6Zuid van harte welkom.
Deze afdeling heeft twee specialismen, namelijk 
Hematologie en Oncologie. 
Met deze folder willen wij u informeren over specifieke 
regels die voor bezoekers van F6Zuid gelden.

Waarom specifieke regels voor bezoekers op 
deze afdeling?
Veel patiënten op deze afdeling hebben een verlaagde 
weerstand tegen infecties. Bacteriën kunnen via de 
handen worden overgedragen naar patiënten en 
aanleiding geven tot een infectie. Wij verzoeken u 
daarom onderstaande handhygiëne toe te passen om 
infecties van patiënten te voorkomen.

Voorzorgsmaatregelen: wat moet u doen?
1. Handen reinigen 
met handenalcohol uit 
de dispenser 
Voor alle bezoekers 
geldt dat handenalcohol 
uit de dispenser boven 
het aanrecht gebruikt 
moet worden, voordat 
de kamer wordt 
betreden. De uitvoering 
van de procedure van 
handhygiëne is als volgt:   
l druk met uw pols 

de hendel naar 
beneden van de 
handenalcohol-
dispenser;

l vul uw handkuiltje 
volledig met 
handenalcohol;

l wrijf uw handen 
ongeveer 30 
seconden grondig in 
met handenalcohol: 

handpalmen, de vingertoppen, vingers, gebieden 
tussen de vingers, duimen en de onderarmen; 

l de handen en onderarmen dient u aan de lucht van 
de omgeving te laten drogen.

Handenalcohol is door de toevoeging van vettende 
bestanddelen huidvriendelijk. Een handreiniging met 
water en zeep wordt alleen bij verontreinigde (vuile) 
handen geadviseerd. Met deze procedure wordt alleen 
vuil en tijdelijke micro-organismen verwijderd.

2. Wie mag wel/niet op bezoek komen 
l Kinderen met kinderziektes, bijvoorbeeld 

waterpokken, mogen niet op bezoek komen.
l Als u bijvoorbeeld diarree, een koortslip of een 

steenpuist heeft, dient u geen lichamelijk contact 
met de patiënt te hebben.

l Als u verkouden bent dient u een mondkapje te 
dragen. 

l Er zijn maximaal 3 bezoekers tegelijk per patiënt 
toegestaan.

3. Bloemen en planten niet toegestaan
Bloemen en planten zijn niet toegestaan, omdat door 
stilstaand water bacteriën overgedragen kunnen 
worden. Deze regel geldt voor veel hematologische 
patiënten. Wij verzoeken de bezoekers van 
oncologische patiënten zich ook aan dit beleid te 
houden. Wilt u toch graag bloemen of planten aan de 
patiënt geven, dan zijn kunstbloemen en planten een 
goed alternatief. Andere attenties zoals foto’s, kaarten, 
e-mails of brieven worden ook zeer gewaardeerd. 

4. Voedingsmiddelen
Als u voedingsmiddelen aan de patiënt wilt 
geven, verzoeken wij u dit te overleggen met de 
verpleegkundige. 
Er kunnen specifieke voedingsrichtlijnen gelden. 
Informatie over voedingsrichtlijnen en leefregels bij 
een verlaagde weerstand (neutropene fase/ ook wel 
‘dip’genoemd) kunt u vinden in de ‘Informatiemap 
voor patiënten Hematologie van F6Zuid’. Deze 
richtlijnen zijn niet van toepassing voor Oncologische 
patiënten.


