
Wat u moet weten over
Clostridium diffi cile
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Wat is 
Clostridium diffi cile?

Clostridium diffi cile is een bacterie die we normaal terug-
vinden in de darmen van kinderen en bij ongeveer 5 - 10 % 
van de volwassenen.

Clostridium diffi cile is één van de belangrijkste oorzaken 
van antibioticagerelateerde diarree in ziekenhuizen van 
ontwikkelde landen.

De bacterie zit in de darm en richt daar normaal geen 
schade aan. Pas als iemand bepaalde antibiotica of zware 
medicijnen gebruikt en zijn weerstand ernstig afgenomen 
is (bv. bij een ernstige ziekte of na een grote operatie), 
kan deze bacterie gaan woekeren en gifstoffen (toxines) 
maken waar mensen erg ziek van worden.  

De ernst van de ziekte hangt voornamelijk af van de mate 
waarin deze gifstoffen worden aangemaakt.



Welke ziekte- 
symptomen zijn er?

Mogelijke symptomen van Clostridium difficile zijn:
•	diarree;
•	andere buikklachten (misselijkheid, buikpijn, krampen);
•	koorts.

Bij ernstig zieke mensen kan de darm stil komen te liggen 
of kan er eventueel een scheur/lek in de darm ontstaan.

Welke maatregelen 
nemen wij als u 
besmet bent? 

Wanneer we vermoeden dat u besmet bent met Clostridium 
difficile, nemen we enkele extra voorzorgsmaatregelen 
om de verspreiding te voorkomen naar andere patiënten.   

Daarom verzorgen wij u op een eenpersoonskamer en 
vervoeren we u enkel naar andere diensten als dat strikt 
noodzakelijk is.

Waar moet uw 
bezoek op letten?

Aan de kamerdeur hangt een isolatiekaart om de aandacht 
van uw bezoek te vestigen op het besmettingsrisico en de 
te nemen maatregelen. Het is belangrijk dat uw bezoek 
bij het verlaten van de kamer altijd goed de handen wast 
en ontsmet.  

Bovendien is het niet aangewezen om uw bezoekers het 
sanitair in uw kamer te laten gebruiken. 

Raadpleeg bij vragen steeds de hoofdverpleegkundige van 
de dienst.

Welke maatregelen 
neemt u zelf als u 
besmet bent?

Verlaat uw kamer niet op eigen initiatief en laat de deur 
toe.

Sluit na gebruik van het toilet eerst het deksel en spoel 
daarna door. Was vervolgens uw handen met water en 
zeep en droog ze zorgvuldig af.

Gebruik dagelijks propere washandjes en handdoeken.
Was linnen en kleding minstens op 60 °C.

Welke behandeling 
volgt u?

Uw (behandelend) arts zorgt voor een correcte 
behandeling. Hebt u hierover vragen, aarzel dan niet om 
hem/haar hierover aan te spreken of om uw vragen te 
bespreken met een verpleegkundige van de afdeling.


