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WAT IS HET NOROVIRUS?

• De klachten

• Is er een risicogroep?

• Hoe lang duurt het virus?



HOE KRIJG JE HET NORO VIRUS?

• Virus zit in ontlasting en braaksel

• Overdracht fecaal-oraal (ontlasting-mond)

• Besmetting via de handen

• Ontlasting kan 3 weken besmettelijk blijven

• Het noro virus voorkomen 





KORT SAMENGEVAT> FILMPJE

• https://www.youtube.com/watch?v=UNzHMayUdis&t=86s

• 3 minuten



UITBRAAK IN VERPLEEGHUIS

• Impact op bewoners en medewerkers

• Gevolgen

• Communicatie = belangrijkste sleutel



VERDENKING NOROVIRUSINFECTIE

• Bij vermoeden> diagnose bevestigen door onderzoek feces

• Bij verdenking start direct met infectiepreventiemaatregelen, wacht niet totdat er 

bevestiging is.

• Registratie per dag

• Bevestiging> kenbaar maken op de afdeling



ISOLATIE

• Handschoenen

• (Halter)schort

• Ademhalings-beschermingsmasker (FFP1) bij klachten braken

• Handen wassen of handalcohol met N-nummer 



BEWONER/CLIENT

• Schoonmaak van sanitair.

• Verzorgend wassen

• Huiskamer



MEDEWERKERS EN BEZOEKERS

• Bezoekers inlichten> Handreining bij verlaten kamer.

• Laat afdelingsgebonden medewerkers (verpleging-verzorging personeel en vrijwilligers) 

van de uitbraakafdeling niet werken op een niet-uitbraakafdeling.

• Braken en/of diarree direct melden bij leidinggevende

• Braken of diarree op afdeling> Direct naar huis

• Je mag, 24 uur na het stoppen van de klachten (=vrij van braken/diarree) weer werken, bij 

voorkeur op een uitbraakafdeling.



WASVOORSCHRIFTEN

• Draag beschermingsmiddelen bij vuil wasgoed van (mogelijke) besmette bewoner/client.

• Volledig wasprogramma

• Minimaal 60°C. 

• Als kleding niet op 60°C gewassen kan worden: was deze kleding op minimaal 40°C en 

droog de kleding in een droogtrommel, minimale stand kastdroog.



EINDRONDE

• In overleg> minimaal 48 uur na het stoppen van de klachten (braken en/of diarree) bij het 

laatste ziektegeval.

• Mogelijke besmette wegwerpvoorwerpen wegdoen, ook bijvoorbeeld wc rollen.

• Reinig en desinfecteer materialen voor hergebruik

• Reinig en desinfecteer de ruimte



WAT HEBBEN WIJ HIERVAN GELEERD?

• Preventie (noro)boxen

• Hygiëne!!



EINDE

Zijn er nog vragen?

Bedankt voor jullie aandacht!


