
 

 

 

    

 

 

 

Juli 2017 Draaiboek Difterie LCI/RIVM       Pagina 1 van 2 

 

Stroomschema difterie 
 

Klinisch beeld: Cutane laesie
 

Klinisch beeld: Cutane laesie
 

C.diphteriae 
 

C.diphteriae 
 

Toxigeniteit positief
 

Toxigeniteit positief
 

Keel-en nasofarynxkweek 
positief  

 

Keel-en nasofarynxkweek 
positief  

 

Keel-en nasofarynxkweek 
negatief   

 

Keel-en nasofarynxkweek 
negatief   

 

1.antibioticatherapie, 
specifiek immunoglobuline 
op indicatie
2. Druppelisolatie
3. contacten registreren en 
maatregelen voor 1ste en 
2de ring (zie schema 4)

1.antibioticatherapie, 
specifiek immunoglobuline 
op indicatie
2. Druppelisolatie
3. contacten registreren en 
maatregelen voor 1ste en 
2de ring (zie schema 4)

1. antibiotica therapie, 
specifiek immunoglobuline 
op indicatie
2. contactisolatie
3. contacten registreren en 
maatregelen bij 
wondcontacten cf 1ste 
ringcontacten (schema 4)

1. antibiotica therapie, 
specifiek immunoglobuline 
op indicatie
2. contactisolatie
3. contacten registreren en 
maatregelen bij 
wondcontacten cf 1ste 
ringcontacten (schema 4)

C.ulcerans 
 

C.ulcerans 
 

Toxigeniteit positief
 

Toxigeniteit positief
 

Keel- en nasofarynxkweek 
niet nodig

 

Keel- en nasofarynxkweek 
niet nodig

 

1. contactisolatie voor 
patiënt
2.brononderzoek i.s.m. 
NVWA
3. onderzoek onder 
contacten van bewezen bron

1. contactisolatie voor 
patiënt
2.brononderzoek i.s.m. 
NVWA
3. onderzoek onder 
contacten van bewezen bron

Verwekker nog onbekend
 

Verwekker nog onbekend
 

Toxigeniteit nog onbekend 
 

Toxigeniteit nog onbekend 
 

Keel en nasopfarynxkweek  
nog onbekend 

 

Keel en nasopfarynxkweek  
nog onbekend 

 

1. Indien opgenomen patiënt: 
druppelisolatie
Indien thuis: contactisolatie
2. Globale inventarisatie 
contacten

1. Indien opgenomen patiënt: 
druppelisolatie
Indien thuis: contactisolatie
2. Globale inventarisatie 
contacten
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Bij negatieve toxigeniteit: geen verdere maatregelen  t.a.v. brononderzoek, contacten en/of patiënt ongeacht type verwekker. 
 
 

C.ulcerans 
 

C.ulcerans 
 

 
 
1. Toedienen van specifiek 
immunoglobine
2. Brononderzoek ism NVWA
3. onderzoek onder contacten van 
bewezen bron (melk of dier)

 

 
 
1. Toedienen van specifiek 
immunoglobine
2. Brononderzoek ism NVWA
3. onderzoek onder contacten van 
bewezen bron (melk of dier)

 

C.diphtheriae
 

C.diphtheriae
 

Toxigeniteit positief
 

Toxigeniteit positief
 

Klinisch beeld: Respiratoire 
klachten *

 

Klinisch beeld: Respiratoire 
klachten *

 

Verwekker nog onbekend
 

Verwekker nog onbekend
 

Toxigeniteit nog onbekend
 

Toxigeniteit nog onbekend
 

Bij verdenking: 
Druppelisolatie patient en globale inventarisatie 
contacten

Bij waarschijnlijk geval:
Druppelisolatie en toedienen van specifieke 
immunoglobuline (altijd in overleg met RIVM); contacten 
registreren en maatregelen 1ste ring (schema 4) 

Bij verdenking: 
Druppelisolatie patient en globale inventarisatie 
contacten

Bij waarschijnlijk geval:
Druppelisolatie en toedienen van specifieke 
immunoglobuline (altijd in overleg met RIVM); contacten 
registreren en maatregelen 1ste ring (schema 4) 

Toxigeniteit positief 
 

Toxigeniteit positief 
 

1. toedienen specifiek immoniglobuline en 
druppelisolatie patient
2. Keel en neus uitstrijken van potentiele bron (-
nen)
3. contacten registreren en maatregelen voor 1ste 
en 2de ring (zie schema 4)

1. toedienen specifiek immoniglobuline en 
druppelisolatie patient
2. Keel en neus uitstrijken van potentiele bron (-
nen)
3. contacten registreren en maatregelen voor 1ste 
en 2de ring (zie schema 4)

 
 
 
* Bij positieve contacten of asymptomatische patiënten dient men als volg te handelen: 
1. Bepalen op welke stam het gaat en inzetten toxigeniteit 
2. In afwachting van verdere diagnostiek verder met stap 3 en 4 
3. Patiënt opnemen in druppelisolatie 
4. Starten met inventarisatie 1ste ring van de positieve patiënt. 
 


