
Bijlage 2. Evidence based literatuuronderzoek 
 
Literatuursearch 
Voor de richtlijn Clostridium difficile heeft Jolanda Hoefnagel, arts infectieziektenbestrijding i.o., 
een knelpuntenanalyse uitgevoerd. Op basis hiervan zijn zes uitgangsvragen geformuleerd. Een 
literatuursearch is gedaan in Embase en in Medline. 
 
Uitgangsvragen: 
 
1. Zijn de infectiepreventieve maatregelen die beschreven zijn voor Clostridium difficile 
ribotype 027 direct al van belang bij alle uitbraken met Clostridium (alle varianten) 
gezien de tijdsdelay totdat de Clostridium typering bekend is? 
 
In de periode 2005-2008 heeft C. difficile ribotype 027 voor veel uitbraken in Nederlandse 
zorginstellingen gezorgd (Goorhuis 2007). Ribotype 027 is virulenter dan de andere veel 
voorkomende ribotypen van C. difficile en geeft daarmee ook een hogere morbiditeit en 
mortaliteit (Warny 2005, Barbut 2007, Kuijper 2008). Dit heeft toen geleid tot het opstellen van 
een draaiboek specifiek voor type 027. Echter, er zijn enkele andere ribotypen welke even 
virulent zijn als type 027 (type 078 bijvoorbeeld), en ook verheffingen of uitbraken kunnen 
veroorzaken, zoals type 176 (Nyc 2011; Goorhuis 2008).  
 
De maatregelen die men dient te nemen bij een geval, een verheffing of een uitbraak zijn onder 
andere gebaseerd op besmettelijkheid. In de gepubliceerde richtlijnen en aanbevelingen wordt 
geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende typen. De expert opinion is dat de 
besmettelijkheid afhangt van de mate van sporenvorming, de mate van diarree en de setting 
waarin de patiënt zich bevindt. Type 027 zou mogelijk meer sporen vormen, maar daarvoor zijn 
geen duidelijke bewijzen beschikbaar. Ook zijn er aanwijzingen dat de verspreiding sneller gaat 
bij het gebruik van fluorochinolonen. De te nemen maatregelen zijn daarom niet zozeer 
afhankelijk van het ribotype, maar eerder van de soort instelling, en of er een verheffing of een 
uitbraak gaande is (zie het LCI-draaiboek 'Clostridium difficile', en de WIP-richtlijn 
'Infectiepreventieve maatregelen bij Clostridium difficile').  
 
Conclusie: 
Geconcludeerd kan worden dat dezelfde infectiepreventieve maatregelen bij de verschillende C. 
difficile ribotypen geïndiceerd zijn. De te nemen maatregelen zijn afhankelijk van de setting en of 
er sprake is van een uitbraak.  
 
 
2. Wanneer dient bij de behandeling van de infectie van C. difficile de overstap van 
metronidazol naar een glycopeptide plaats te vinden? 
 
Metronidazol en glycopeptiden zoals vancomycine en teicoplanin zijn even effectief bij milde 
infecties met C. difficile (Zar 2007; Teasly 1983). Echter, bij ernstige infecties met C. difficile 
heeft vancomycine een hoger genezingspercentage dan metronidazol, zo blijkt uit een groot 
gerandomiseerd onderzoek (Zar 2007). Het aantal recidieven is voor beide middelen gelijk (Zar 
2007; Pepin 2006). De bijwerkingen zijn ook niet significant verschillend (Pepin; Drekonja). 
 
Een nadeel van vancomycine en teicoplanin is het risico op selectie van vancomycine-resistente 
enterokokken in de darm, hoewel dit in Nederland geen rol van betekenis heeft (Al-Nassir 2008). 
Daarnaast zijn de kosten van glycopeptiden een factor 10 hoger dan die van metronidazol 
(Teasley 1983) (bron: CVZ, www.medicijnkosten.nl).  
 
De volgende redenen kunnen aanleiding geven om over te stappen van metronidazol naar 
glycopeptiden, of direct te starten met glycopeptiden: 
 
 
A. Wanneer de patiënt niet lijkt te reageren na 2 tot 3 dagen behandeling met metronidazol, 
conform internationale richtlijnen (Cohen 2010).  
 
B. Bij een ernstige infectie. Zoals blijkt uit de beperkte literatuur is vancomycine effectiever bij 
patiënten met een ernstige infectie (Zar 2007; Somir 2010). Bij een ernstige infectie kan 
overgegaan worden naar vancomycine of teicoplanin. Echter, beiden worden niet opgenomen uit 
de darm, daarom wordt bij verminderde peristaltiek intraveneus metronidazol geadviseerd, 
eventueel in combinatie met enterale glycopeptiden (SWAB richtlijn) (Aslam 2005). 



C. Bij een (tweede) recidief. De kans op een recidief verschilt nauwelijks tussen metronidazol en 
glycopeptiden. Ook kan een eerste recidief effectief behandeld worden met het middel van eerste 
keuze (9). Bij een tweede recidief wordt in de praktijk veelal overgestapt naar een andere 
behandeling, aangezien elk recidief met complicaties gepaard kan gaan. Er zijn beperkte 
aanwijzingen uit niet-gecontroleerd onderzoek dat vancomycine in een afbouwschema effectiever 
is in het voorkomen van een volgend recidief dan metronidazol (Aslam 2005; McFarland 2002). 
De SWAB-richtlijn adviseert fidaxomicine of vancomycine in een afbouwschema bij een tweede of 
multipel recidief. Een fecestransplantatie dient overwogen te worden. 
 
D. Resistentie. Uit de literatuur blijkt dat resistentie tegen metronidazol zeer sporadisch 
voorkomt (Babut 2007; Johnson 2000; Hecht 2007; Musher 2005). De klinische consequenties 
hiervan zijn niet duidelijk. 
 
Conclusie: Resistentie van C. difficile is vrijwel nooit een reden om de infectie met 
glycopeptiden te behandelen. Glycopeptiden komen in aanmerking bij patiënten met een ernstige 
C. difficile-infectie, bij een tweede (of later) recidief, en bij patiënten die tijdens een behandeling 
met metronidazol niet lijken te reageren na 2-3 dagen. 
 
 
3. Bij het oplopen van een infectie met Clostridium difficile zijn leeftijd, geslacht, 
antibioticagebruik en het werken met vee belangrijke risicofactoren. In welke mate 
zijn deze factoren risico verhogend voor een individu, en hoe is de bijdrage per factor 
aan deze risicovergroting? Zijn er nog aanvullende factoren bekend die risico 
verhogend zijn en hoe groot is in dat geval de invloed hiervan?  
 
Dubberke et al. hebben in 2003 een grote retrospectieve cohortstudie uitgevoerd onder 
gehospitaliseerde patiënten in de VS (Dubberke 2007). Uit de multivariate analyse blijkt dat de 
volgende factoren significant en onafhankelijk risicoverhogend zijn voor het krijgen van een 
infectie met C. difficile: eerdere ziekenhuisopname, leeftijd >60 jaar, het gebruik van antibiotica, 
'CDAD pressure' (de blootstelling van een patiënt aan andere patiënten met CDAD, ofwel 
‘infectiedruk’), leukemie/lymfoom en kunstmatige beademing. Opvallend is dat antibiotica bij een 
gebruik korter dan 7 dagen geen significante risicofactor is, met uitzondering van vierde 
generatie cefalosporines (OR 2.2). Bij gebruik langer dan 7 dagen zijn de volgende antibiotica 
onafhankelijke risicofactoren: 1e, 3e en 4e generatie cefalosporines (OR respectievelijk 5.6, 9.2 
en 3.3), fluoroquinolonen (OR 2.5), en intraveneus vancomycine (OR 1.9). Clindamycine bleek in 
het multivariate model geen significante risicofactor. Histamine-2 blokkers en 
protonpompremmers bleken beiden onafhankelijke risicofactoren voor een infectie met C. 
difficile, ook bij patiënten zonder antibiotica. De belangrijkste risicofactoren volgens dit 
onderzoek zijn, op volgorde van relevantie: (1) Derde generatie cefalosporines (gebruik >7 
dagen, OR 9.2), (2) Eerste generatie cefalosporines (gebruik >7 dagen, OR 5.6), (3) 'CDAD 
pressure' , en (4) een leeftijd > 74 jaar (Dubberke 2007).  
 
Uit een groot prospectief patiëntcontroleonderzoek, uitgevoerd tijdens een uitbraak in Canada, 
blijkt ook dat het gebruik van cefalosporines, in het bijzonder tweede generatie cefalosporines 
(OR 6.0), de belangrijkste risicofactor is (Loo 2005). Daarnaast zijn in de multivariate analyse de 
eerste en derde generatie cefalosporines (OR 2.4 resp. 3.0) en fluoroquinolonen (OR 3.9) 
significant. De overige antibiotica (inclusief clindamycine) blijken, evenals maagzuurremmers, 
geen significante onafhankelijke risicofactoren in dit onderzoek. De stam die deze uitbraak 
veroorzaakt, was gevoelig voor clindamycine en resistent tegen fluoroquinolonen, wat de 
risicofactoren mogelijk heeft beïnvloed (Loo 2005).  
 
MacFarland et al. hebben een retrospectief patiëntcontroleonderzoek uitgevoerd in een 
ziekenhuis voor veteranen, met zowel klinische als poliklinische patiënten, met een eerste 
infectie maar ook met een recidief (MacFarland 2007). De controles hadden ook diarree, maar 
geen C. difficile infectie. Bij de infecties welke als community-acquired beschouwd werden, ging 
het om relatief gezondere patiënten, met minder medicatie en met minder antibioticagebruik 
voorafgaand aan de infectie. Uit de multivariate analyse kwamen de volgende risicofactoren naar 
voren (op volgorde van relevantie): (1) clindamycine-gebruik (OR 29.9), (2) penicilline-gebruik 
(OR 4.1), (3) colon-aandoening (OR 2.8), (4) aantal gebruikte antibiotica (OR 1.4), (5) aantal 
voorafgaande ziekenhuisopnamen (OR 1.3), (6) aantal aandoeningen (comorbiditeit)(OR 1.3) 
(MacFarland 2007).  
 
Een prospectief cohortonderzoek uit 1991 is uitgevoerd in een academische ziekenhuispopulatie, 
waarvan een groot deel op de intensive care verbleef, bij dragers met en zonder klachten 



(Samore 1994). De community-associated dragers van C. difficile (7%), hadden minder vaak 
antibiotica gebruikt voorafgaand aan de infectie, vaker nierinsufficiëntie, en vaker een 
ziekenhuisopname in het voorafgaande jaar. In de multivariate analyse komen 
levertransplantatie (RR 4.2) en opname op de vasculaire afdeling (RR 2.3) als onafhankelijke 
risicofactoren naar voren. Deze opvallende resultaten zijn mogelijk te verklaren door de korte 
studieperiode op een beperkt aantal afdelingen, waardoor een afdeling-gerelateerd probleem ten 
onrechte als een risicofactor geïnterpreteerd kan worden. Op de afdeling gastro-enterologie 
worden voornamelijk levertransplantaties uitgevoerd. Mogelijk geeft de transplantatie niet het 
risico, maar het verblijf op de afdeling. Antibioticagebruik en het hebben van een kamergenoot 
met C. difficile bleken overigens geen significante risicofactoren (Samore 1994).  
 
Een Nederlandse studie uit 2011 onder 93 patiënten met een C. difficile-infectie geeft drie 
significante risicofactoren weer: het gebruik van derde generatie cefalosporines, 
ziekenhuisopname, en opname op de intensive care (Hensgens 2011). 
 
Uit de diverse studies blijkt dat patiënten met een community associated infectie met C. difficile 
doorgaans jonger en gezonder zijn, en daarnaast minder vaak antibiotica gebruiken (Bauer 
2009; Wilcox 2008). Belangrijke risicofactoren voor een community associated infectie met C. 
difficile zijn het gebruik van antibiotica, een ziekenhuisopname in de afgelopen 6 maanden, en 
contact met kinderen jonger dan 2 jaar (Wilcox 2008). De relatie met het houden van vee of 
beroepsmatig contact met vee is voor zover bekend niet onderzocht. Het gebruik van 
maagzuurremmers als risicofactor is bij community acquired C. difficile-infecties onderhevig aan 
discussie (Wilcox 2008, Dial 2005, Dial 2006, Lowe 2006).  
 
Voor het krijgen van een recidief worden in de beperkte beschikbare literatuur de volgende 
risicofactoren genoemd: leeftijd, duur van de ziekenhuisopname, nierinsufficiëntie en een initiële 
community-associated infectie (Pepin 2006; Do 1998). Geslacht en antibioticagebruik blijken 
geen significante risicofactoren voor een recidief. 
 
Het effect van maagzuurremmers is lange tijd punt van discussie geweest. Recent is in een 
review gesteld dat er voldoende bewijs is voor een verhoogd risico bij het gebruik van 
maagzuurremmers (Tschudin-Sutter 2012).  
 
Conclusie: Antibioticagebruik, in het bijzonder van cefalosporines, wordt nog steeds beschouwd 
als de belangrijkste risicofactor voor het krijgen van een infectie met C. difficile. Naast 
cefalosporines zijn ook het gebruik van quinolonen en clindamycine significante risicofactoren. De 
OR per antibioticum varieert in de diverse studies. De gevoeligheid van bepaalde stammen kent 
geografische verschillen en verandert door de jaren heen, waardoor ook het risicoprofiel van 
antibiotica verschilt per regio en in de tijd. Hierdoor is in Nederland clindamycinegebruik een 
minder belangrijke risicofactor geworden, terwijl fluoroquinolonengebruik juist belangrijker is 
geworden (Bauer 2011; Warren 2011).  
 
Naast antibioticagebruik komen risicofactoren als leeftijd, ziekenhuisopname, C. difficile-infecties 
bij kamergenoten, en comorbiditeit naar voren in de verschillende onderzoeken (Dubberke 2007; 
Loo 2005; McFarland 2007; Samore 1994; Vesta 2005; Yip 2001). Geslacht is geen significante 
risicofactor (Dubberke 2007;Loo 2005; Samore 1994). Bij patiënten met community associated 
infecties met C. difficile komen de bekende risicofactoren minder vaak voor dan in de 
ziekenhuispopulatie.  
 
 
4. Is C. difficile een zoönose en wat betekent dit in relatie met infectiepreventie? 
 
Een zoönose is gedefinieerd als 'een infectieziekte die kan worden overgedragen van dieren op 
mensen'. In het ziekenhuis vindt overdracht van C. difficile uitsluitend van mens tot mens plaats. 
Bij de community acquired C. difficile kan een dier de bron zijn. C. difficile komt vaak voor bij 
kalveren en biggen (Goorhuis 2008; Keel 2007). Van verschillende ribotypen (ribotypen 078, 027 
en 017) is bekend dat ze vaak voorkomen bij kalveren en biggen, en dat ze genetisch verwant 
zijn aan de stammen die bij mensen voorkomen (Debast 2009 - Hensgens 2012). Hieruit kan 
men afleiden dat er overdracht is tussen mens en dier. Het overgrote deel van de C. difficile-
patiënten wordt voor zover bekend besmet in ziekenhuizen en instellingen, waardoor er nog geen 
infectiepreventieve maatregelen richting dieren nodig zijn. 
 
Zowel community associated C. difficile als het met vee geassocieerde ribotype 078 nemen in 
prevalentie toe (Notermans 2008). Hiermee wordt een eventuele zoönotische overdracht van 



belang, en wordt de vraag om onderzoek en eventuele maatregelen in de veehouderij 
waarschijnlijk groter.  
 
Conclusie: Het is zeer waarschijnlijk, echter niet bewezen, dat C. difficile van dier naar mens 
overdraagbaar is. Op dit moment lijkt het aandeel van infecties met een dierlijke bron dusdanig 
klein dat dit geen gevolgen heeft voor de infectiepreventie. 
 
 
5. Is hypochloriet effectief voor de desinfectie van kamer en meubels en in welke 
concentratie? 
 
C. difficile kan een hardnekkig probleem vormen aangezien de sporen die de bacterie vormt 
resistent zijn voor de meeste schoonmaakmiddelen en vele desinfectantia. Voor een goede 
eliminatie van C. difficile is bij voorkeur een middel nodig dat zowel de vegetatieve vorm als de 
sporen effectief dood. Hypochloriet is een dergelijk middel, echter de mate van afdoding van 
sporen is afhankelijk van de gebruikte concentratie, de zuurgraad, de duur van inwerking en de 
aanwezigheid van biologisch materiaal ('vuil') (Fawley 2007; Kaatz 1988; Perez 2005; Oie 2011;  
Ungurs 2011). Vanaf 1.000 ppm chloor wordt in de literatuur een afdoding van meer dan 95% 
beschreven (42;46). Er zijn echter ook publicaties waarbij een hoge concentratie van 
bijvoorbeeld 5.000 ppm niet voldoende werkzaam is (Barbut 2009; Omidbakhsh 2010). 
Aangezuurde chloor-oplossingen zijn meer sporicide, maar ook minder stabiel (Perez 2005). De 
werking van hypochloriet vermindert sterk wanneer de oppervlakten niet goed zijn 
schoongemaakt (Fraise 2011). Bij hoge concentraties, bijvoorbeeld 5.000 ppm (0,5%), kan er 
gevaar voor de gebruiker ontstaan, omdat er tijdens het gebruik chloordampen ontstaan die de 
slijmvliezen kunnen irriteren. Daarnaast kan chloor corrosief werken op metalen voorwerpen en 
oppervlakten. 
 
De Werkgroep Hygiëne en Infectiepreventie (WIP) adviseert momenteel geen desinfectie maar 
degelijke reiniging, aangezien chloor in een werkbare concentratie de sporen niet voldoende 
doodt. Indien men toch wil desinfecteren, dan is een concentratie van 250 ppm (0,025%) 
voldoende voor het doden van de vegetatieve vorm van C. difficile. Volgens de studie van Fawley 
is namelijk een hoeveelheid van 86-250 ppm al voldoende om de vegetatieve vorm van C. 
difficile te doden, hoewel dit in vitro experiment in een emulsie is uitgevoerd (Fawley 2007).  
 
De HPA van Groot Brittanië echter adviseert desinfectie met 1.000 ppm (0,1%) chloor 
(http://www.hpa.org.uk/webc/HPAwebFile/HPAweb_C/1232006607827). Volgens de SHEA-IDSA 
richtlijn 2010 is het gebruik van hypochloriet 1.000 ppm (of een ander sporicide middel) effectief 
voor desinfectie (Cohen 2010). Het CDC verwijst naar de SHEA-IDSA-richtlijn.  
 
Een eenduidig antwoord is niet te geven. Hoe hoger de concentratie, hoe beter de desinfectie, 
maar hoe meer last voor de gebruiker. De onderzoeken zijn lastig vergelijkbaar, aangezien er 
verschillende stammen en settings in voorkomen, en verschillende uitkomstmaten worden 
gebruikt. Een experiment met emulsies is niet vergelijkbaar met de situatie in de praktijk, waarin 
oppervlakten gedesinfecteerd dienen te worden. Daarnaast wordt soms de concentratie in ppm 
weergegeven, soms in mg/L en soms in een titer bijvoorbeeld 1:10, wat onderlinge vergelijking 
bemoeilijkt. Volgens de huidige expert opinion dient 1.000 ppm chloor gebruikt te worden voor 
desinfectie. Dit is gebaseerd op internationale richtlijnen. 
 
Conclusie: Hypochloriet is effectief voor de desinfectie van kamer en meubels. Voor het doden 
van de vegetatieve vorm van C. difficile is een concentratie van 250 ppm hypochloriet 
waarschijnlijk voldoende. Voor het doden van de sporen wordt internationaal een concentratie 
van 1.000 ppm hypochloriet geadviseerd. De afdoding van sporen door hypochloriet 1.000 ppm 
is echter niet volledig. 
 
 
6. Zijn er alternatieve desinfectiemethoden bekend en wat zijn daarvan de voor- en 
nadelen?  
 
Hypochloriet is goed verkrijgbaar en goedkoop. De nadelen van hypochloriet zijn (1) irritatie van 
de slijmvliezen door chloordamp, (2) corrosie van metalen objecten/oppervlakten (3), 
onvoldoende effectief wanneer niet goed is schoongemaakt en (4) het is niet milieuvriendelijk 
(Fraise 2011). Er is daarom behoefte aan een alternatief, dat even effectief is in het doden van 
(de sporen van) C. difficile. Volgens de SHEA-IDSA-richtlijn kunnen andere middelen dan 



hypochloriet worden gebruikt, maar er worden in de richtlijn geen aanwijzingen gegeven over 
welke middelen dan geschikt zouden zijn. 
 
Als alternatieven voor chloor worden onder andere waterstofperoxide, 'peroxygens'  
(perazijnzuren in combinatie met waterstofperoxide), quaternaire ammonia en 
(glutaar)aldehyden beschreven. Soms worden combinaties van deze stoffen gebruikt in 
commerciële producten. Ook chloorhexidine, isopropanol en UV-straling worden genoemd in de 
literatuur. De verschillende onderzoeken zijn lastig vergelijkbaar, aangezien het verschillende 
stammen en settings betreft, en er verschillende uitkomstmaten worden gebruikt. Daarnaast 
bestaan de commerciële producten die worden getest vaak uit een combinatie van verschillende 
werkzame stoffen, wat interpretatie moeilijk maakt. Recent zijn Europese standaarden voor het 
testen van sporicide middelen opgesteld (Humphreys 2011; Wilcox 2011).  
 
Het gebruik van middelen anders dan chloor, kan de bacterie juist aanzetten tot sporenvorming 
(Wilcox 2000). In het bijzonder van Quaternaire ammoniumverbindingen in combinatie met een 
gewoon schoonmaakmiddel is dit bekend (Fraise 2011). Quaternair ammonium is in vitro 
nauwelijks sporicide, en is in situ minder effectief dan hypochloriet (Fraise 2011;Vonberg 2008; 
Mayfield 2000). 
 
Glutaaraldehyden zijn sporicide, maar doorgaans zijn voor alkylerende middelen als 
glutaaraldehyde langere inwerktijden nodig dan voor oxiderende middelen zoals chloor, 
waterstofperoxide of perazijnzuur (Wullt 2003; Maillard 2011). De werkzaamheid neemt toe bij 
hogere temperatuur en in een alkalisch milieu (Maillard 2011). Glutaaraldehyde wordt afgeraden 
voor desinfectie vanwege de hoge mate van toxiciteit voor het personeel, en de schadelijke 
effecten op het milieu (Vonberg 2008; Wullt 2003; Vizcaino-Alcaide 2003). 
 
Waterstofperoxide kan op bijna alle materialen gebruikt worden, is niet toxisch en is biologisch 
afbreekbaar (Barbut 2009; Davies 2011). In de literatuur zijn wisselende resultaten beschreven 
met vloeibare waterstofperoxide (Fawley 2007; Perez 2005; Alfa 2010). Ook de benodigde 
inwerktijd varieert in de literatuur (Perez 2005; Alfa 2010). Het voordeel van waterstofperoxide 
is dat het ook werkzaam is op relatief vuile oppervlakken. Verneveling van waterstofperoxide 
blijkt zeer effectief te zijn, maar ook complex en duur, en daarmee alleen geschikt voor 
toepassing in ziekenhuizen (Vonberg 2008).  
 
Naast waterstofperoxide zijn er enkele andere oxiderende verbindingen die gebruikt worden als 
desinfectans, 'peroxygens' genaamd. Deze bestaan meestal uit een combinatie van 
peroxyazijnzuur (ook wel perazijnzuur genoemd) en waterstofperoxide. Uit enkele onderzoeken 
blijkt dat peroxygens in vitro effectiever zijn dan chloor (Dawson 2011; Wullt 2003; Jonhston 
2005; Block 2004). In de studie van Dawson is naast peroxyazijnzuur ook peroxymonosulfaat 
onderzocht, dit middel bleek inferieur aan peroxyazijnzuur, met een sporiciditeit vergelijkbaar 
met 500 ppm chloor (Dawson 2011). Vooral op roestvrijstalen oppervlakken presteert een 
combinatie van peroxyazijnzuur en waterstofperoxide beter dan 1.000 ppm chloor (Block 2004). 
Verder onderzoek moet uitwijzen of deze middelen in de praktijk geschikt zijn voor de bestrijding 
van Clostridium difficile.  
 
Isopropanol en UV-straling blijken niet effectief voor het doden van sporen (Wullt 2003; Davies 
2011). Ozon is beperkt onderzocht. Het is goedkoop, maar toxisch en kan potentieel metalen 
aantasten (Davies 2011). 
 
Conclusie: Waterstofperoxide en andere oxiderende middelen als perazijnzuur in combinatie 
met waterstofperoxide zijn mogelijk een goed alternatief voor hypochloriet.  Verder onderzoek 
moet uitwijzen of deze middelen hypochloriet kunnen vervangen bij de desinfectie na besmetting 
met C. difficile.  
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