
Patiënteninformatie

Buikgriep

Wat is buikgriep?
Buikgriep is een verzamelnaam voor klachten die veroorzaakt worden door een ontsteking van de maag of darmen. 
De meest voorkomende vorm van buikgriep wordt veroorzaakt door een virus. De ziekte treft voornamelijk mensen 
met een verminderde weerstand, zieken, kinderen en ouderen.

De symptomen van buikgriep zijn voornamelijk hevig braken en diarree. Ook misselijkheid, koorts, vermoeidheid, 
hoofdpijn en andere symptomen kunnen voorkomen.

Patiënten die klachten vertonen van buikgriep worden in isolatie op een éénpersoonskamer verpleegd. De 
verpleegkundige hangt een isolatiefiche op de deur zodat iedereen weet dat deze persoon in isolatie ligt. De kamer 
wordt dagelijks grondig schoongemaakt met chloor.

Het wasgoed van de patiënt met buikgriep moet op een zo hoog mogelijke temperatuur gewassen worden. Was goed 
de handen nadat je het wasgoed hebt aangeraakt.

Waarom isoleren we patiënten met buikgriep?
Patiënten worden in isolatie verpleegd om overdracht tussen patiënten binnen het ziekenhuis te voorkomen. 
Patiënten die worden opgenomen in het ziekenhuis zijn dikwijls verzwakt en hierdoor vatbaarder om bepaalde 
virussen of bacteriën op te lopen.

Welke maatregelen moet ik of moeten mijn bezoekers nemen?
• Aan patiënten vragen we om na elk toiletbezoek de handen grondig te wassen.
• Aan bezoekers vragen we om voor en na het bezoek de handen te wassen en te ontsmetten. Dit kan op het 

bezoekerstoilet waar zeep en ontsmettingsmiddel beschikbaar zijn.
• We vragen ook aan bezoekers om na het bezoek aan iemand met buikgriep geen andere patiënten te bezoeken in 

het ziekenhuis.

Mag iedereen op bezoek komen?
Uw familie kan het bezoek beter uitstellen als men zelf ziek is of een verminderde weerstand heeft, of wanneer 
men kinderen of baby’s meeneemt. Indien men toch op bezoek komt en een verminderde weerstand heeft vragen 
wij om handschoenen, een masker en een schort aan te doen bij het binnengaan van de kamer. Bij het verlaten 
van de kamer doet men zijn handschoenen, schort en masker uit. Hierna moeten de handen gewassen en ontsmet 
worden.

Bij vragen kan u zich wenden tot de verpleging.
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