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Wat is het norovirus?
Het norovirus is een zeer besmettelijk virus dat 
een ontsteking in de darmen kan veroorzaken. 
Het wordt in de volksmond ook wel ‘buikgriep’ 
genoemd. Zowel kinderen als volwassenen 
kunnen besmet worden.

Er bestaan diverse vormen van het virus, 
hierdoor kan men meerdere malen per jaar ziek 
worden. Bij volwassenen kunnen de symptomen 
drie dagen aanhouden, bij kinderen is dit al snel 
een week.

Symptomen
• Misselijkheid en braken

• Hoofd-en buikpijn

• Diarree

• Lichte koorts

Diagnose
Deze wordt gesteld aan de hand van een 
stoelgangsstaal.

Behandeling
Door het veelvuldig braken en de diarree kunnen 
kinderen uitdrogen. Het toedienen van vocht is 
hierbij de aangewezen behandeling. Dit gebeurt 
via een infuus of oraal.

Hoe wordt het virus 
overgedragen?
Het norovirus wordt doorgegeven van persoon tot 
persoon (via contact) of indirect door contact met 
stoelgang, braaksel of besmette objecten.

Het virus wordt ook overgedragen via druppels 
die in de lucht blijven hangen (bij braken of 
doorspoelen van het toilet).

Preventie 
Op de deur van de kamer komt een infofiche 
waarop de te nemen maatregelen worden 
weergegeven.

Wat kan ik als ouder doen? 
• De handhygiëne correct toepassen.  

De correcte techniek is terug te vinden bij de 
handalcohol aan de deur.

• Handen wassen na het verluieren of bij 
contact met braaksel. Ook voor en na elke 
maaltijd en toiletbezoek.

• Handen ontsmetten bij het binnenkomen of 
verlaten van de kamer.

• De deur van de kamer gesloten houden.

• Bezoek van kleine kinderen beperken.
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