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Opname in een 
isolatiekamer vanwege 
granulopenie

Wat is granulopenie?
Door uw ziekte of ten gevolg van de behandeling daarvan, is een tekort ontstaan aan 
het aantal witte bloedcellen in uw bloed. De verschillende soorten witte bloedcellen 
(leukocyten) zijn verantwoordelijk voor de afweer zodat u beschermd bent tegen een 
infectie. De granulocyten (soort leukocyten) zorgen voor de bestrijding van infecties 
door bacteriën. Bij een ernstig (tijdelijk) tekort aan deze granulocyten spreken we van 
een granulopenie. 
Omdat u een sterk verminderde weerstand heeft, wordt u opgenomen op een 
isolatiekamer. Op deze kamer gelden een aantal voorschriften en afspraken voor uzelf 
en uw bezoek, die in het belang zijn van uw gezondheid om infecties te voorkomen.

Kamer
• Tijdens uw opname is het in verband met uw verminderde weerstand niet toegestaan 

om uw kamer te verlaten. Is een onderzoek buiten uw kamer noodzakelijk? Dan moet 
u een mondkapje dragen. De deur van uw kamer moet gesloten blijven.

Bezoek
• De bezoektijden zijn gelijk aan de bezoektijden van de betreffende verpleegafdeling. 

Buiten deze tijden alleen in overleg met de verpleegkundige. Er mogen twee mensen 
tegelijk op bezoek komen, tenzij er andere afspraken zijn gemaakt met de 
verpleegkundige. Er is geen maximum aantal personen dat per dag mag komen.

• Bezoekers die verkouden zijn, koorts en/of een infectie hebben, worden geadviseerd 
om niet te komen. Kinderen mogen op bezoek komen, tenzij ze niet lekker zijn of 
recent in aanraking geweest zijn met kinderziekten zoals waterpokken. Kinderen die 
niet gevaccineerd zijn tegen de kinderziekten worden geadviseerd om niet op bezoek 
te komen.

• Maak uw bezoek er op attent dat hygiëne in uw situatie belangrijk is. Dit betekent 
dat uw bezoek wordt verzocht om vóór het betreden van de kamer de handen te 
wassen en daarna goed te drogen. Vervolgens moeten zij de handen desinfecteren 
met handenalcohol waarna zij deze gedurende 30 sec. droog wrijven.

• Laat bezoekers niet op het bed plaatsnemen en adviseer ze om gebruik te maken van 
de toiletten voor bezoekers.
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• Snijbloemen en kamerplanten zijn in verband met bacteriegroei in de kamer niet 
toegestaan. Kunstbloemen, pluche beesten, ballonnen mogen wel, maar in beperkte 
mate omdat ze lastig schoon te maken zijn. Alleen nieuwe tijdschriften en nieuwe 
boeken/ kranten mogen in de kamer.

Telefoon, televisie, radio en eigen apparatuur
• Lees de opname-informatie in het patiëntenmagazine ‘Welkom in Gelre’ dat op uw 

kamer ligt (of vraag ernaar) voor alle mogelijkheden. Het meebrengen van een eigen 
laptop of tablet is toegestaan. Deze moet wel steeds op de kamer blijven.

Kleding
• Trek dagelijks schone kleding aan. Deze kleding moet (op voorgeschreven 

temperatuur) gewassen worden. Daarna moet de kleding gestreken worden of in de 
wasdroger kastdroog worden gemaakt. Een kamerjas, trui of vest moet minimaal één 
keer per week verschoond worden.

Persoonlijke verzorging 
• U kunt uw eigen (milde) zeep gebruiken; gebruik het liefst een ongeparfumeerde PH 

neutrale zeep.
• Was regelmatig uw handen met zeep, in ieder geval vóór de maaltijd en na elk 

toiletgebruik. Ook na het snuiten van uw neus of na niezen. U kunt uw handen zo 
nodig ook reinigen met de handenalcohol.

• Scheren is alleen toegestaan met een elektrisch scheerapparaat omdat dit minder 
kans geeft op wondjes dan (nat) scheren met een scheermes.

• Het dragen van een haarwerk is toegestaan mits deze schoon en droog is. Ook 
sieraden en make-up zijn toegestaan. U mag contactlenzen dragen, maar deze 
kunnen irritatie geven. Zachte lenzen kunnen onherstelbaar verkleuren door 
chemotherapie; draag deze daarom niet tijdens en tot één week na de chemotherapie.

Mondverzorging
• Het effect van onder andere chemotherapie op het mondslijmvlies kan u een pijnlijke 

mond bezorgen wat het slikken, praten, eten en drinken soms enorm bemoeilijkt. Om 
de klachten te beïnvloeden en erger te voorkomen is een goede mondverzorging heel 
belangrijk.

• Poets vier keer per dag uw tanden en spoel uw mond na met een zoutoplossing. 
Gebruik een schone zachte tandenborstel die u daarna weer spoelt met water en 
droog wegzet. 

• Draagt u een gebitsprothese? Poets deze dan ook vier keer per dag met tandpasta en 
spoel eveneens met zout water. Het is raadzaam om de prothese ‘s nachts zoveel 
mogelijk uit te laten ter voorkoming van drukplekjes of kapotte plekjes in uw mond.

• Gebruik elke vier weken een nieuwe zachte tandenborstel.
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Beweging en conditie
• Bij een langdurige opname komt desgewenst een fysiotherapeut bij u om enkele 

bewegings- en conditieoefeningen met u te doen.

Voeding
• Tijdens uw opname krijgt u van het ziekenhuis (kiemarme) voeding, die zo min 

mogelijk bacteriën en schimmels bevat. Meegebrachte etenswaren ( verpakt)zijn 
alléén in overleg met de verpleegkundige toegestaan. 

• U mag alleen fruit gebruiken dat geschild kan worden. Gebruik ook geen ongepelde 
of onverhitte (aard)noten.

• Laat ingeschonken melkproducten niet langer dan 2 uur op uw nachtkastje staan. 
• Laat ingeschonken dranken altijd afdekken met dekseltje. Gebruik het liefst kleine 

pakjes met drinken, een geopend pak drank moet na 24 uur worden weggegooid.
• Eet in verband met een verhoogde kans op een bloeding - door een laag aantal 

bloedplaatjes - geen voedingsmiddelen met botjes, graten of steenvruchten e.d.

Alternatieve geneesmiddelen , voedingssupplementen of dieet preparaten
• Veel patiënten willen een bijdrage leveren aan het herstel van hun gezondheid. Soms 

worden daar alternatieve geneesmiddelen of voedingssupplementen voor gebruikt. 
Het is van belang dat u altijd aan uw behandelend arts meldt dat u bepaalde 
middelen gebruikt of diëten volgt. Er is namelijk een beperkt aantal stoffen die het 
effect van chemotherapie of andere behandelingen  tegen kan gaan. Dat kan 
eventueel grote consequenties hebben voor het beloop van de behandeling. In verband 
hiermee wordt het gebruik van grapefruit, grapefruitsap en van Sint-Janskruid 
(Hypericum perforatum) zeer sterk ontraden. 

Vragen?
• Heeft u vragen of is iets onduidelijk tijdens de opname? Vraag het dan gerust aan de 

verpleegkundige die voor u zorgt of aan de verpleegkundig zorgcoördinator.


