WAAROP TE LETTEN ALS
BEZOEKER?
Voor meer info raadpleeg:

Tijdens de isolatie is bezoek mogelijk.

De Keyser Saskia
Verpleegkundig ziekenhuishygiënist

Bij het verlaten van de kamer worden de
handen gewassen met water en zeep en
vervolgens ontsmet met handalcohol (flacons
bevinden zich zowel binnen als buiten de
kamer).

T 055 33 66 62
E saskia.dekeyser@azoudenaarde.be

In zorginstellingen en zo ook in AZ
Oudenaarde, bestaat de doelstelling erin om
de verspreiding van deze bacterie te beperken.
Om dit doel te bereiken is de eenvoudige maar
doeltreffende medewerking van iedereen
nodig:

HANDHYGIËNE !!!
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Help je de patiënt verzorgen, draag dan een
beschermschort die op de kamer hangt.

Wanneer u meerdere patiënten bezoekt
binnen het ziekenhuis, plan dan het bezoek bij
de besmette patiënt het laatst.

CLOSTRIDIUM
DIFFICILE

- Patiëntinformatie -

WAT IS CLOSTRIDIUM DIFFICILE?

WAT TE DOEN ALS PATIENT?

U wordt behandeld voor een darmontsteking
met Clostridium difficile.

Vanaf het begin van de diarree tot het einde
ervan kan Clostridium difficile zeer gemakkelijk
doorgegeven worden aan andere patiënten. De
overdracht kan door ofwel menselijk contact,
voornamelijk via de handen, ofwel door
gemeenschappelijk gebruik van materialen of
sanitair.

Clostridium is een bacterie die kan voorkomen
in de darm. Bij verzwakte weerstand van de
darm, vaak door het innemen van antibiotica,
zal het aantal bacteriën vermeerderen en
kunnen gifstoffen aangemaakt worden die de
darmwand aantasten.

De patiënt kan een waardevolle bijdrage
leveren om het vermenigvuldigen van deze
kiemen te voorkomen door:


WAT ZIJN DE TEKENEN OF DE
SYMPTOMEN VAN EEN
CLOSTRIDIUM DIFFICILE INFECTIE?
Een darmontsteking ontstaan door Clostridium
difficile veroorzaakt darmkrampen, koorts en
een waterige slecht ruikende diarree. Er
kunnen ook slijmen en bloed in de ontlasting
terug te vinden zijn.
Om zeker te zijn dat het om een infectie met
Clostridium gaat zal een staal van uw stoelgang
geanalyseerd worden in het labo. Zo dat staal
gifstoffen (toxines) bevat is het resultaat
positief en moeten bijzondere voorzorgsmaatregelen genomen worden door de
ziekenhuismedewerkers.






Op de kamer te blijven en de deur
dicht houden.
De kledij zo mogelijk dagelijks te
verversen, en in elk geval wanneer ze
bevuild is met stoelgang.
Gedragen kledij in een gesloten plastic
zak te bewaren en deze zo vlug
mogelijk mee naar huis geven om te
wassen. Het wassen gebeurt op de
hoogst mogelijke temperatuur.
De handen te wassen telkens u naar
het toilet bent geweest, maar ook voor
de maaltijd en wanneer u de kamer
verlaat.

WELKE
VOORZORGSMAATREGELEN
NEMEN DE
ZIEKENHUISMEDEWERKERS?








U verblijft op een eenpersoonskamer
Aan de binnen- en buitenkant van uw
kamerdeur wordt voor de bezoekers
een document gehangen met de te
nemen maatregelen
Alle ziekenhuismedewerkers wassen
en ontsmetten de handen bij het
verlaten van de kamer. Bij het
betreden van de kamer worden de
handen ontsmet.
Alle ziekenhuismedewerkers dragen
handschoenen en een overschort.
Uw kamer wordt dagelijks gereinigd,
het sanitair wordt dagelijks gereinigd
en ontsmet.

TOT SLOT
Deze folder geeft enkel algemene informatie.
Bijkomende
of specifieke informatie,
aangepast aan uw situatie, wordt u gegeven
door uw behandelende arts of door de
verantwoordelijke verpleegkundige van de
afdeling waar u verblijft.

