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cliënten informatie

Het norovirus
Wat betekent dit voor u?

Wat is het norovirus?
Het norovirus is een virus dat seizoensgebonden infecties veroorzaakt. Meestal is dit, net 
als griepvirussen, in het winterseizoen. Het norovirus geeft plotseling braken en/of diarree 
klachten. Deze klachten verdwijnen vaak na 24 tot 48 uur vanzelf. 

Daarnaast verspreidt het norovirus zich razendsnel. Er is maar een zeer kleine hoeveelheid 
virus nodig om ziek te worden. Bij braken en diarree komen miljoenen virusdeeltjes vrij, 
daarom moeten bepaalde maatregelen genomen worden om verspreiding te voorkomen.

Hoe wordt het norovirus bij u aangetoond?
Als u klachten hebt die veroorzaakt kunnen worden door het norovirus, wordt een kleine 
hoeveelheid ontlasting getest op de aanwezigheid van norovirus. In het laboratorium 
worden deze tests uitgevoerd. 

Word je altijd ziek van het norovirus?
Sommige mensen worden niet ziek van het norovirus, maar ze kunnen het wel “doorgeven”. 
Handhygiëne na toilet gebruik is altijd belangrijk, maar als er sprake is van het norovirus is 
dit extra van belang.
Als u de infectie gehad heeft, is dit geen garantie dat u niet opnieuw klachten kunt krijgen. 
Het lichaam maakt wel antistoffen tegen dit virus aan, maar er komen vaak verschillende 
soorten norovirussen voor, waartegen het lichaam nog geen antistoffen gemaakt heeft.

Hoe wordt een infectie met het norovirus behandeld?
In sommige gevallen worden de symptomen die u hebt behandeld. Er zal extra aandacht 
zijn voor uw vocht- en voeding inname. Omdat het een virusinfectie betreft worden geen 
antibiotica gebruikt, deze zijn niet werkzaam tegen virussen.

Op de afdeling waar u verblijft, heerst het norovirus. Om verdere verspreiding te 
voorkomen zijn er maatregelen getroffen.
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Welke maatregelen neemt de zorg?
Tijdens zorgmomenten en schoonmaakwerkzaamheden worden voorzorgsmaatregelen 
genomen. Dit om te voorkomen dat verspreiding van het norovirus verder plaatsvindt. 
De medewerker trekt een beschermschort en handschoenen aan. Indien u braakt wordt 
een mond-neusmaker gedragen. De schoonmaakwerkzaamheden worden uitgebreid en er 
worden desinfecterende middelen ingezet.

Moet ik op mijn kamer blijven?
Vaak bent u te ziek om aan activiteiten deel te nemen. In overleg met de zorg worden 
hierover met u afspraken gemaakt.

Kan het kerstdiner/bingo doorgaan?
UHet kan zijn dat grote bijeenkomsten helaas niet door kunnen gaan. Als de verspreiding 
toeneemt worden afdelingen waar het norovirus heerst “afgesloten” van de rest van de 
locatie. Dit zijn maatregelen die moeten voorkomen dat alle cliënten klachten krijgen.

Mag ik bezoek ontvangen?
U mag bezoek ontvangen, maar we vragen hier terughoudend mee om te gaan. Dit alles 
om verspreiding van het virus te beperken. 
Uw bezoek moet bij betreden én verlaten van de afdeling de handen desinfecteren. Dit 
moet ook bij het betreden én verlaten van uw kamer.

Beëindigen van de maatregelen
De maatregelen worden in overleg met deskundigen aangepast en opgeheven. Het beëin-
digen van de maatregelen wordt onder andere bepaald door de afname van het aantal 
zieke cliënten en/of medewerkers.

www.zuyderland.nl
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