Beste patiënt

Wat is clostridium difficile?

Voorzorgsmaatregelen

Elk ziekenhuis heeft te maken met microorganismen (ook bacteriën of microben
genoemd) die schade kunnen veroorzaken.
Deze micro-organismen kunnen reeds
aanwezig zijn bij opname in het ziekenhuis,
maar ook overgedragen worden van de ene
patiënt naar de andere.

Clostridium difficile komt bij 3% van de
volwassenen voor. In ziekenhuizen is
Clostridium difficile de belangrijkste oorzaak
van diarree. De voornaamste uitlokkende
factor voor het ontwikkelen van diarree
is antibiotica (=bacteriedodend medicijn).
Vooral oudere patiënten zijn vatbaar voor
Clostridium difficile.Gezonde personen
kunnen drager zijn van Clostridium difficile
zonder er iets van te merken.

Clostridium difficile wordt vooral
overgedragen via de handen en via contact
met de besmette omgeving.
Om de overdracht van het micro-organisme
naar andere patiënten te voorkomen, ligt u
op een éénpersoonskamer.
De ziekenhuiswerkers (artsen,
verpleegkundigen, kinesisten …) zullen bij
uw behandeling of verzorging handschoenen
en een beschermschort dragen.

Ieder ziekenhuis treft daarom bepaalde
maatregelen om verspreiding van
microorganismen tegen te gaan.
Uw arts of verpleegkundige heeft u
ingelicht over het feit dat bij u een microorganisme is gevonden nl. Clostridium
difficile. Daarom is het noodzakelijk een
aantal voorzorgsmaatregelen te nemen om
verdere verspreiding binnen het ziekenhuis
te voorkomen.

Bezoek

Gevolgen
Diarree door Clostridium difficile is
doorgaans waterig. De stoelgang heeft
een karakteristieke, doordringende geur.
Er kan wat slijm in de stoelgang aanwezig
zijn. De diarree kan gepaard gaan met
buikpijn en koorts.Ernstige infecties kunnen
complicaties veroorzaken.

Uw bezoek mag geen gebruik maken van
het toilet op uw kamer. Ook moeten ze hun
handen wassen en ontsmetten vóór het
verlaten van de kamer.Zij bezoeken geen
andere patiënten of ruimtes op de afdeling.
Na hun bezoek verlaten ze het ziekenhuis
onmiddellijk.

Onderzoek of behandeling
Clostridium difficile is geen reden om uw
onderzoek of behandeling uit te stellen.
Doe vóór het vervoer een propere pyjama aan.
Was eerst en ontsmet nadien ook uw handen.
Uw kledij wordt in een plastic zak
meegegeven aan uw familie. Dit linnen moet
afzonderlijk gewassen worden op 60° en
steeds een volledige wascyclus, geen kort
programma.
Tijdens de acute fase met diarree is het aan
te raden steeds het toilet door te spoelen met
gesloten deksel.

Handhygiëne boven alles
Indien u nog bijkomende vragen heeft, richt
u dan tot het Comité voor ziekenhuishygiëne,
verpleegkundige of behandelende arts. Zij
zullen u graag te woord staan.

Wanneer isolatie opheffen?
Wanneer u al 2 tot 3 dagen vaste stoelgang
heeft, mag de isolatie stoppen.
Indien u opnieuw diarree krijgt, worden
de voorzorgsmaatregelen opnieuw
ingevoerd, zonder op het resultaat van de
stoelgangkweek te wachten.
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Clostridium difficile
Volg ons ook op:
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