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Geachte leden van de raad, 
 
 
Op 25 maart jongstleden zijn er enkele patiënten in het Delta Psychiatrisch Centrum 
besmet geraakt met het Norovirus. Het college informeert u via deze brief omdat er 
inmiddels een bericht op de website van RTV Rijnmond is verschenen en het bericht in 
het nieuwsbulletin op de radio zal worden herhaald.  
 
Direct na de ontdekking van de besmetting zijn er door de betrokkenen volgens het 
protocol de benodigde maatregelen getroffen om verder uitbreiding te voorkomen en is 
de besmetting gemeld bij de GGD Rotterdam-Rijnmond. De GGD heeft op haar beurt 
de gemeente geïnformeerd. Ook dit is een standaard procedure. 
 
Uit ons contact met de GGD concluderen we  dat er geen reden is tot grote 
ongerustheid. Het Norovirus duikt regelmatig op in Nederland en patiënten worden in 
principe niet in quarantaine geplaatst. Als voorzorgsmaatregel heeft Delta dit in dit 
geval wel gedaan. De GGD en  Delta houden nauw contact over de maatregelen die 
de uitbraak zoveel mogelijk beperken.  
 
Ook wij houden nauw contact met de GGD en het Delta om de ontwikkelingen te 
volgen.  
 

De Gemeenteraad van Albrandswaard 
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In de bijlage vindt u de informatiebrief vanuit de GGD die zij vandaag naar ons als 
college van B&W hebben verzonden.  
 
Wij gaan er vanuit u voor dit moment voldoende geïnformeerd te hebben.  
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 



 

 Memo 

 

Maatschappelijke Ontwikkeling 

Infectieziektebestrijding 

 

Bezoekadres:  

Schiedamsedijk 95, Rotterdam 

Postadres: Postbus 70032 

3000 LP Rotterdam 

Internet: rotterdam.nl/ggdrotterdamrijnmond.nl 

 

Van: A.M.L. Tjon-A-Tsien 

Telefoon: 010 - 433 98 97 

E-mail: verpleegkundige.izggd@Rotterdam.nl 

 

Ons kenmerk: 15MO05123 

  

Aan : Burgemeester en wethouder 

Volksgezondheid van de gemeente 

Albrandswaard 

 

   

Kopie aan : Bram Anker (directeur a.i.) 

Jan Groot (afdelingshoofd 

infectieziektebestrijding) 

Winfred Schop (teammanager 

Infectieziekten) 

   

Datum : 26 maart 2015 

   

Betreft : noro uitbraak locatie Charloisse Lagedijk 

en centrumlocatie Poortugaal 

 

Namens de directie stellen wij u op de hoogte van het volgende. 

 

Situatieschets: 

Op maandag 23 maart 2015 ontving onze afdeling een telefonische melding dat 12 bewoners 

en 8 verzorgenden op de Delta locatie Charloisse Lagedijk klachten van diarree en braken 

hebben. Deze klachten begonnen op 13 maart bij een bewoner en hebben zich hierna 

uitgebreid. Op zaterdag 21 maart wees laboratoriumonderzoek uit dat de verheffing wordt 

veroorzaakt door het Norovirus. In overleg met de GGD Rotterdam-Rijnmond en een 

ziekenhuishygiënist van het Maasstad Ziekenhuis zijn vanaf 23 maart beheersmaatregelen in 

gang gezet. Onder andere zijn alle afdelingen  gesloten voor bezoek en de uitwisseling van 

personeel is stopgezet. Er zijn tot nu toe geen ziekenhuisopnames. Toch bleken op 25 maart 

ook personen op de centrumlocatie van het Delta in Poortugaal dezelfde klachten te krijgen. 

Ook hier zijn de nodige maatregelen in gang gezet onder begeleiding van dezelfde ziekenhuis-

hygiënist. Inmiddels zijn omringende instellingen door de instelling zelf op de hoogte gesteld. 

In en rondom de instelling is een verhoogde alertheid op klachten. Nieuwe uitbraken zullen 

aan de GGD Rotterdam-Rijnmond worden gemeld. 

 

De ziekte 

Norovirus geeft klachten van diarree, misselijkheid, braken, soms met koorts, hoofdpijn 

buikpijn of buikkramp. Het virus is erg besmettelijk en de tijd tussen besmet raken en ziek 

worden is 1 tot 3 dagen. Iedereen kan ziek worden maar vooral bij jonge kinderen en oudere 

mensen kunnen de klachten heftiger verlopen en langer duren. Personeelsleden dienen bij 

deze klachten niet te werken en het werk pas te hervatten in overleg met de leidinggevende. 

Het virus komt vaker voor in de winterperiode en veroorzaakt uitbraken in verpleeghuizen, 

verzorgingshuizen en kinderdagverblijven. Verwacht kan worden dat de helft van de 

betrokkenen ziek worden. 

 



 

Blad:  2/2 

Ons kenmerk:  15MO05123 

Datum:  26 maart 2015 

 

Acties 

De GGD Rotterdam-Rijnmond blijft in contact met alle betrokken professionals. Na afloop van 

de uitbraak zal een evaluatie gehouden worden waar ook de GGD Rotterdam-Rijnmond aan 

deelneemt. Hierin zal de effectiviteit van de maatregelen besproken worden. Ook worden 

afspraken gemaakt over infectiepreventiemaatregelen ter voorkoming van herbesmetting of 

nieuwe besmettingen. 

 

Dit memo is enkel ter informatie. De GGD hecht eraan u te informeren zodat u adequaat 

antwoord kunt geven als er een vraag komt. Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van 

de memo dan kunt u contact opnemen met de dienstdoende arts of verpleegkundige, op 

kantoor tijden via telefoonnummer 010-433 9897 (actiecentrum infectieziektebestrijding) en in 

de diensttijd via de CPA 088-6223223 vragen naar de dienstdoende arts of verpleegkundige 

infectieziektebestrijding. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

        

 

 

 

W.A. Schop      A.M.L. Tjon-A-Tsien 

Teammanager Infectieziekten    Arts Maatschappij en Gezondheid/  
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