
NOROVIRUS
Informatie voor patiënten 
en bezoekers
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Zandbergsweg 111

6432 CC  Hoensbroek

t 045 - 528 28 28

www.adelante-zorggroep.nl

ADELANTE
Adelante ondersteunt volwassenen 
en kinderen bij het herstel of het leren 
omgaan met de gevolgen van een ziekte, 
aangeboren aandoening of ongeval. Het 
sportgezondheidscentrum maakt deel uit 
van Adelante volwassenenrevalidatie en 
arbeidsreïntegratie. Hier kunt u terecht voor 
alle mogelijke vragen en behandelingen 
binnen de revalidatiegeneeskunde. 
Daarnaast richt de zorg van Adelante 
zich ook op kinderrevalidatie, speciaal 
onderwijs en wonen en audiologie en 
communicatie. In het kenniscentrum 
van Adelante wordt continu onderzoek 
verricht naar zorgvernieuwing en 
verbetering van behandelmethoden. De 
ruim 1.000 professionals van Adelante 
zijn werkzaam in Hoensbroek, Valkenburg 
a/d Geul, Heerlen, Maastricht, Venlo en 
Steijl. Daarnaast is Adelante actief in de 
poliklinieken van ziekenhuizen en in de 
ambulante begeleiding.

Uw bezoek en norovirus
Er gelden tijdens een uitbraakperiode met het 
norovirus een aantal extra maatregelen t.a.v. het
bezoek.
•	 Bezoek met klachten over braken en diarree 

mogen niet op bezoek komen. Dit is weer 
toegestaan als men hersteld is.

•	 Bezoekers moeten bij binnenkomst op de 
afdeling de handen wassen met water en 
zeep en desinfecteren met handenalcohol.

•	 Kinderen jonger dan 10 jaar mogen 
niet op bezoek komen, mits er speciale 
omstandigheden zijn. Dit kunt u met de 
verpleging overleggen.

•	 Patiënten, die verdacht van- of besmet met 
het norovirus zijn,  moeten op hun kamer 
blijven, dit geldt ook tijdens de bezoekuren.

•	 Bezoekers mogen na bezoek aan een patiënt 
verdacht van- of besmet met het norovirus 
hebben, geen andere patiënten in het 
ziekenhuis bezoeken.

Meer informatie/contact
Voor meer informatie kunt u terecht bij de 
verpleging. Indien nodig kunnen zij een lid van de 
infectiecommissie raadplegen.



Het norovirus is een zeer besmettelijk virus dat 
een ontsteking van het slijmvlies van het

maag-darmkanaal veroorzaakt. Het wordt in de 
volksmond vaak buikgriep genoemd. Het komt

meestal in het winterseizoen voor en heerst 
vaak onder de bevolking.

Zoals u waarschijnlijk al gemerkt zult hebben, 
worden er op de afdeling (tijdelijk) extra 
hygiënemaatregelen getroffen. Dit gebeurt 
omdat er bij u of bij een van uw medepatiënten 
een verdenking of besmetting met het 
norovirus is opgetreden.

Wat is het norovirus?
Het norovirus is een zeer besmettelijk virus 
dat een ontsteking van het slijmvlies van het 
maag-darmkanaal veroorzaakt. Het wordt in de 
volksmond vaak buikgriep genoemd. Het komt 
meestal in het winterseizoen voor en heerst vaak 
onder de bevolking.

Welke klachten treden op?
Braken en diarree zijn het meest opvallende 
verschijnselen. Meestal beginnen de klachten 

1 tot 3 dagen nadat iemand het virus 
binnenkrijgt. Het braken is vaak heel 

heftig en kan erg plotseling 

•	 Het nemen van isolatiemaatregelen, bij 
patiënten verdacht van- of besmet met het 
norovirus. Deze maatregelen bestaan uit het 
dragen van een overjas en handschoenen 
door iedereen die u verzorgt en direct contact 
met u heeft.

•	 Het dragen van een mond-neusmasker door 
de verpleegkundige, bij het betreden van de 
patiëntenkamer.

•	 Het kenmerken van de toiletten voor besmette 
en niet besmette patiënten.

•	 Het verzoek om na toiletbezoek en voor het 
eten goed uw handen te wassen met water 
en zeep.

•	 Het gebruik van een disposable washandje 
om uw handen te wassen, indien u bedlegerig 
bent.

•	 Het uitvoeren van isolatiemaatregelen totdat 
u 72 uur klachtenvrij bent.

optreden. Ook klachten als misselijkheid, koorts, 
hoofdpijn, buikpijn en buikkramp komen voor. 
Het virus wordt na een infectie ook nog langere 
tijd uitgescheiden. Er zijn ook mensen die geen 
klachten krijgen, maar wel het virus kunnen 
overdragen. Deze laatste twee gegevens maken 
het voorkomen van verspreiding erg lastig.

Hoe wordt het virus overgedragen?
Het virus wordt overgedragen via de fecale-orale 
route. Dat wil zeggen dat ontlasting en braaksel 
virusdeeltjes bevatten en op de een of andere 
manier (meestal via de handen) in de mond 
terechtkomen. Ook via besmette oppervlakten 
kan het virus verspreidt worden (b.v. deurklinken, 
lichtknopjes e.d.). Ook besmetting via de lucht is 
mogelijk, dit gebeurt als mensen braken.
Het norovirus is dus een zeer besmettelijk virus 
dat zich, op plaatsen waar veel mensen samenzijn, 
zoals bv. een ziekenhuis, snel kan verspreiden. 
Bovendien is het ongevoelig voor de sommige 
desinfectantia (ontsmettingsmiddelen).

Welke behandeling is nodig?
Er is geen geneesmiddel tegen deze buikgriep. 
De symptomen gaan meestal over na één tot 
vier dagen. Soms kunnen de klachten langer 
duren omdat uw weerstand al verminderd was. 
Het voorkomen van uitdroging is de belangrijkste 
behandeling.

Welke maatregelen worden er genomen?
Er worden extra hygiënemaatregelen getroffen 
zoals:
•	 Het niet verlaten van uw kamer als u verdacht 

of besmet bent met het norovirus.
•	 Extra schoonmaakbeurten. 


