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Deze informatiebrochure geeft 
u meer achtergrondinformatie 
over Clostridium difficile 
en tracht op een aantal 
veelgestelde vragen antwoord te 
geven.

Mocht u na het lezen van deze 
brochure nog vragen hebben, 
aarzel dan niet om ze te stellen. 
Uw behandelende geneesheer 
en de verpleegkundigen zijn 
steeds bereid om op uw vragen 
te antwoorden.
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01 CLOSTRIDIUM 
DIFFICILE

Clostridium difficile is een bacterie 
die kan voorkomen in de darm, 
ook zonder dat u er klachten van 
heeft. Bij verzwakte de natuurlij-
ke weerstand van de darm, vaak 
door innemen het van antibiotica, 
zal de bacterie snel vermeerderen 
en toxines aanmaken die de darm-
wand aantasten.

Een darmontsteking die te wijten 
is aan Clostridium difficile geeft 
buikkrampen, koorts en een wate-
rige, onfris ruikende diarree. Soms 
zijn er ook bloed en slijmen in de 
stoelgang. Een laboratoriumtest, 
het afnemen van een stoelgangs-
staal, zal de aanwezigheid van 
Clostridium difficile bevestigen.

Vanaf het begin van de diarree tot 
het einde ervan kan de bacterie 
zeer gemakkelijk doorgegeven 
worden. Dit gebeurt door eenvou-
dige, menselijke contacten maar 
ook door het gemeenschappelijk 
gebruik van ruimten en materia-
len. Om het verspreiden van de 
kiem te vermijden, zijn een aantal 
voorzorgsmaatregelen nodig.

02 MAATREGELEN

2.1 Welke maatregelen 
nemen zorgverleners?
Indien mogelijk wordt u opgeno-
men in een éénpersoonskamer of 
wordt u samen met een andere 
patiënt met eenzelfde darmbac-
terie op een tweepersoonskamer 
gelegd.

De verpleegkundige bevestigt een 
isolatiefiche bij uw kamer zodat 
alle zorgverleners en bezoekers 
weten welke maatregelen er ge-
nomen moeten worden.

De zorgverlener schenkt extra 
aandacht aan handhygiëne. Te-
vens dragen zorgverleners hand-
schoenen en een schort wanneer 
ze activiteiten uitvoeren waarbij 
ze in contact komen met u of uw 
omgeving.

Herbruikbare materialen zoals 
waskom, bedpan, bloeddrukmeter, 
thermometer en dergelijke blijven 
bij u op de kamer voor verder 
gebruik.

Er worden voorzorgsmaatrege-
len genomen voor het gebruikte 
linnen/afval.
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De kamer, vooral het toilet, wordt 
dagelijks grondig schoongemaakt 
en ontsmet.

Ook wanneer u in het kader van 
een behandeling of onderzoek de 
kamer moet verlaten, worden pas-
sende maatregelen genomen.

2.2 Welke maatregelen 
dienen bezoekers te ne-
men?
Indien het bezoek voor de eerste 
maal op bezoek komt, moeten 
ze zich eerst tot de verpleegba-
lie wenden vóór het betreden van 
de kamer. Bij het verlaten van 
de kamer vragen wij ook aan uw 
bezoek om de handen te wassen 
en te ontsmetten.

Bij het verlaten van de kamer vra-
gen wij ook aan uw bezoek om de 
handen te ontsmetten. Wij vragen 
aan uw bezoekers om nu geen 
andere patiënten in het ziekenhuis 
te bezoeken.

2.3 Hoe kan u helpen?
U ververst de kledij bij voorkeur 
dagelijks en zeker wanneer be-
vuild met stoelgang.
Gedragen kledij bewaart u in een 

gesloten plastic zak onderin uw 
kleerkast. Het kan zo meegeno-
men worden naar huis en liefst 
apart zo warm mogelijk gewassen 
worden.

U past goede handhygiëne toe. 
Dit wil zeggen dat u de han-
den grondig wast en droogt 
minstens:
• voor en na de maaltijd;
• na het gebruik van het toilet;
• als u toch de kamer moet ver-

laten voor onderzoek.
U laat persoonlijke zaken zoals 
handdoek, scheergerei, kam, 
kopje of glas en dergelijke niet 
gebruiken door anderen.
Verlaat enkel bij strikte uitzonde-
ring de kamer, dit bijvoorbeeld 
voor een onderzoek.
U laat niet toe dat bezoekers het 
toilet op de kamer gebruiken.
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2.4 Wanneer kunnen deze 
maatregelen stoppen?
Wanneer u drie volle dagen (72 
uur) geen diarree heeft gehad.
De voorgeschreven handhygiëne 
blijft steeds van toepassing.
Bij opnieuw optreden van diarree 
zal men de maatregelen opnieuw 
instellen.

03 TOT SLOT

Het volledige zorgteam probeert 
u zo goed mogelijk te ondersteu-
nen.
Heeft u vragen, opmerkingen of 
suggesties, laat het ons weten.

Wij zijn er om u te helpen!

Heeft u opmerkingen bij deze brochure? 
Geef ons gerust een seintje!
Contact: Team Ziekenhuishygiëne, T 089 32 
15 32, ziekenhuishygiene@zol.be.
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NOTITIES
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www.youtube.com/user/ZOLziekenhuis

Schrijf u in op onze nieuwsbrief via www.zol.be

www.twitter.com/ZOLziekenhuis

www.facebook.com/ZOLzh

www.ZOL.be

Raadpleeg online uw medisch dossier via www.mijnzol.be

BR0096


