Aandoening

Griep (influenza A + B)
Griep is een ziekte waarbij het slijmvlies in de luchtwegen ontstoken is. Het begint vaak
plotseling met koude rillingen, koorts, hoofdpijn en spierpijn. Klachten als keelpijn en een droge
hoest kunnen ook optreden.
Het influenzavirus is de veroorzaker van griep. Over het algemeen is griep onschuldig; men geneest meestal zonder medische
behandeling. Maar sommige mensen hebben een grotere kans op ernstige klachten als ze griep krijgen, zoals ouderen en mensen met
een chronische ziekte.

Onderzoeken
We nemen een keel-neusuitstrijk af. Hiermee kunnen we vaststellen of u griep heeft.

Behandelingen
Omdat griep bij gezonde personen meestal een onschuldige aandoening is die vanzelf geneest, is meestal geen behandeling nodig.
In een ziekenhuis bevinden zich veel (zieke) mensen dicht bij elkaar, waardoor het risico op besmetting toeneemt. Daarom wordt u
geïsoleerd verpleegd als u het Influenzavirus bij u draagt. Er zijn verschillende vormen van isolatie. Bij griep is sprake van
‘druppelisolatie’.
De isolatiemaatregelen mogen worden opgeheven als u klachtenvrij bent. Uw behandelend arts kan beoordelen of de isolatie
opgeheven kan worden.

Opname in druppel isolatie
Bepaalde bacteriën of virussen kunnen via druppels overgaan naar andere patiënten, bezoekers en medewerkers. Als u (mogelijk) zo'n
virus of bacterie bij u draagt, wordt u verpleegd in ‘druppel isolatie’.
We nemen dan speciale voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat een virus of bacterie zich verspreid in het ziekenhuis. U wordt
dan op een eenpersoonskamer* verpleegd. De speciale voorzorgsmaatregelen staan ook vermeld op de gele kaart die buiten op de
deur is aangebracht.

http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/behandelingen/opname-in-druppel-isolatie

Poliklinieken en afdelingen
Hygiëne en Infectiepreventie
De afdeling Hygiëne & Infectiepreventie is verantwoordelijk voor het infectiepreventie beleid in het ziekenhuis. De werkzaamheden zijn
erop gericht te voorkomen dat patiënten, medewerkers en bezoekers besmet raken met ziekenhuisbacteriën en/of een
ziekenhuisinfectie krijgen.
http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/afdelingen/hygiene-en-infectiepreventie
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