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Definitie
• Onverklaarde diarree in associatie met inname van antibiotica. 

• Klinisch significant zo > 3 ongebonden (Bristol stool chart 5-7) 
defaecaties per dag

• Toedieningswijze van antibiotica lijkt geen invloed te hebben op risico 
ontwikkelen diarree

• Komt voor bij 5 tot 25% van patiënten die antibiotica krijgen 

• Clostridium difficile is meest frequente infectieuze oorzaak

Oorzaken

AAD

Infectieus

CDAD

Non-CDAD

Niet-infectieus

Antibiotica 
specifiek

Andere 
mechanismen

Pathogenese AAD (non-CDAD)
a. Antibiotica specifiek

b. Door wijziging darmflora 

I. Organisme specifiek 

II. Andere mechanismen
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a. Antibiotica specifiek
Erytromycine

- Agonist van motiline receptoren => versnelde maaglediging

- Coloncontracties mogelijk met diarree en abdominale krampen tot 
gevolg 

Penicillines en derivaten 

- Bijzondere aandacht voor clavulaanzuur: stimuleert dunne darm 
motiliteit (voornamelijk ‘s nachts)

- Cave ampicilline resistente Klebsiella oxytoca waarbij hemorragische 
diarree 

Neomycine

- Klinisch weinig relevant

b. Organisme specifiek 
Clostridium perfringens

- Kan obv voedselvergiftiging 

- Cytotoxine

- Bloederige diarree mogelijk

- Doorgaans zelflimiterend (24u)

- Geen specifieke therapie 

Staphylococcus aureus

- Zeldzame oorzaak van colitis 

Salmonella 

- In literatuur wordt uitbraak van Salmonella newport (multiresistent 
beschreven) 

- Zeldzaam

b. Organisme specifiek
Candida overgroei

- Induceert lactose intolerantie

- Stimuleert watersecretie thv jejunum

- Oraal nystatine kan soelaas bieden 

b. Andere mechanismen
Door wijziging intestinale flora: 

Koolhydraat metabolisme colon 

- Minder fermentatie van niet-absorbeerbare suikers

- Minder korte vetzuurketen vorming en absorptie (met co-absorptie 
elektrolyten en water)

 Osmotische diarree

Gedaald metabolisme galzuren 

- Verminderde deconjugatie galzuren 

 Secretoire diarree

Aanpak AAD (non-CDAD)
• Hoeksteen is uitsluiten van Clostridium difficile

• Steeds andere oorzaken uitsluiten (vb. laxativa, NSAID’s, 
cholinergica…)

• Zo geen CDAD: 

o Doorgaans resolutie na staken antibiotica

o Symptomatische therapie met o.a. loperamide 

o Belang van vocht- en elektrolytenstatus op te volgen

o Probiotica: dubieus 
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Clostridium difficile geassocieerde diarree 
(CDAD) 

• Clostridium difficile is meest frequente culprit van infectieuze AAD 

• 20 tot 30% van alle gevallen van AAD

Clostridium difficile
• Anaëroob

• Grampositieve bacil

• Sporenvormend (zuur, hitte en antibiotica 
resistent)

• Toxineproducerend

o Exotoxine A (TcdA)

o Exotoxine B (TcdB) 

=> inactivatie van Rho GTPasen
waardoor aantasting cytoskelet en celdood 
colonocyt

• Faeco-orale transmissie 

• Hypervirulente stam: BI/NAP1/027

• Ribotype 078, geassocieerd met community-acquired Clostridium

Pathogenese
• Antibiotica verstoren microflora colon 

o Pleiade aan interacties 

o Aantasting kolonisatie-resistentie (natieve flora inhibeert groei van 
pathogenen) quasi conditio sine qua non

• Pathogene effecten secundair aan productie van toxines 

o Niet-toxine producerende stammen: asymptomatisch
• Tot 3% van de commensale flora. 

o Toxine producerende stammen: pathogeen

Prevalentie CDAD
• Globale prevalentie 

o 5 tot 39%

• Prevalentie België

o 14% 

o WIV 0,91 per 1000 hospitalisaties



13-3-2018

4

België
• Elseviers et. al. (2015)

• Universitair centrum en 3 regionale ziekenhuizen

• 19 afdelingen interne geneeskunde

• Inclusiecriteria

o Ouder dan 16 jaar

o Gebruik van antibiotica

o Losse stoelgang >/= 3x daags

Risicofactoren
• Antibiotica

o Breedspectrum penicillines

o Clindamycine (!)

o Cefalosporines

o Duur van antibioticagebruik

o Meerdere antibiotica

• Leeftijd

o > 65jaar is hoger risico CDAD

• Voorgeschiedenis AAD/CDAD
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Risicofactoren
• Comorbiditeiten

o Belang bij Clostridium
• IBD 

• Chronische nierinsufficiëntie

• chemotherapie

o Concomittante infecties

• Hospitalisatieduur

• Heelkunde/endoscopie

o Abdominale heelkunde

o Profylactisch antibioticagebruik

• Immuundeficiëntie

Diagnose
• Recent antibioticagebruik (+/- hospitalisatie)

• Suggestief voor Clostridium (vs andere oorzaken AAD)

o Leukocytose

o Hypoalbuminemie (uiting van protein-losing enteropathie)

o Faecale leukocytose

• Pseudomembraneuze colitis is zeldzaam doch specifiek

• Cave 20% van ernstige Clostridium infecties heeft ileus ipv diarree. 

Diagnostische testing (ACG guidelines)

Diagnostisch algoritme
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Endoscopie
• Aanvullend zo twijfel omtrent diagnose

• Pseudomembraneuze colitis is pathognomonisch

Volcano lesion

Therapie
• Stop antibiotica zo mogelijk

• Metronidazole blijft product van eerste keuze. 

• Aandacht voor preventie (!) 

Therapie
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Cochrane (Nelson et al)
• Vancomycine is effectiever dan Metronidazole in het bereiken van 

symptomatische genezing (metronidazole 72% vs 79%, RR 0,9)

• Fidaxomicine is effectiever dan Vancomycine in het bereiken van 
symptomatische genezing (71 vs 61%, RR 1,17)

• Teicoplanine mogelijks effectiever dan Vancomycine (doch heel 
beperkte evidentie)

Cochrane (Nelson et al)
• Geen conclusies betreffende:

o Behandeling van severe CDI

o Noodzaak van AB bij mild CDI

• Vancomycine superieur tov Metronidazole

• Fidaxomycine superieur tov Vancomycine

• Grotere studie voor effect Teicoplanine 

• Vergelijking Teicoplanine vs Metronidazole

Vancomycine bij recidief
• Vancomycine taper

o Vancomycine 125 mg QID 10d

o Vancomycine 125 mg TID 7d

o Vancomycine 125 mg BID 7d

o Vancomycine 125 mg QD 7d

o Vancomycine 125 mg QD ½ d 7d

• Vancomycine pulse

o Vancomycine 125 mg QID 10d

o Vancomycine 125 à 500 mg om de 2-3d gedurende 3 w.
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Heelkunde bij ernstige CDAD
• (Sub)totale colectomie.

o Colonperforatie

o Systemische inflammatie met klinische achteruitgang ondanks 
maximale antibiotische therapie
• Toxisch megacolon 

• Acuut abdomen

• Ernstige ileus

• Cave mortaliteit van 50%

Fecal microbial transplant (FMT)
• Microbiologische disruptie bij CDI

• Effect FMT

 Versterking van microbiologische diversiteit

 Doorbreken kolonisatie resistentie bij CDI 

Oraal gecapsuleerde FMT
• Studies met ingevroren oraal gecapsuleerde darmflora

• 90 klinisch resolutie van diarree (gelijkaardige grootteorde) als bij 
klassieke manier…

• … grotere studies echter te voorzien . 

Probiotica
• Mc Farland et al (2006)

 S. boulardii was only effective for C. difficile disease

• ACG guidelines

 Onvoldoende evidentie

• Goldenberg et al (Cochrane review 2017)

 60 % risico reductie op CDI

 70% risico reductie bij hoog risico patiënten

Vaccinatie
• Studies lopende waarbij immuunrespons wordt opgewekt tegen TcdA

en TcdB

• Cave geen eliminatie van kolonisatie/transmissie



13-3-2018

9

Immunoglobulines
• Adequate titers IgG

• MODIFY I en MODIFY II studie: fase 3 trials 

• Bezlotoxumab, humaan monoclonaal antilichaam tegen TcdB

o Lager recidiefratio van CDAD 

o Geen belangrijke bijkomende nevenwerkingen 

o Kostprijs! 

Preventie (!)
• Restrictie antibiotica

• Infectiecontrole

o Surveillance: diarree navragen

o Isolatie en handhygiëne

o Schoonmaak

o Quid behandeling asymptomatische carriers? 

• Eenpersoonskamer met eigen sanitair

• Persoonlijke beschermingsmaatregelen:

o Niet steriele handschoenen 

o Beschermjas met lange mouwen 

o Handen wassen met (isobetadine) zeep. Alcogel NIET 
effectief. 

• Isolatie tot gevormde stoelgang 

• Rechtstreekse omgeving van patiënt speelt belangrijke rol: 
als secundair reservoir

• Sporen kunnen zeer lang persisteren in de omgeving

Schoonmaak met chloorderivaten

Casus
• Man 82 jaar 

• Presentatie op spoedgevallen 8/10/2017

• MVG:

o 1995: CVA met parese linkerbeen en linkerfacialis, partieel 
gerecupereerd

o Patellafractuur

o 2008: CCE voor cholecystitis

• Auto-anamnese:

o Geen idee waarom op spoedgevallen. Subjectief geen klachten.

• Hetero-anamnese:

o Vanmorgen koortsig thuis. Toegenomen verwardheid. Indruk 
toegenomen dyspnoe. 

o Recent antibiotica voor erysipelas en voor diarree (geen idee 
welke)

• Medicatie:
o Bisoprolol 10 mg 1dd

o Aggrenox 2dd

o Simvastatine 40mg 1dd

o Furosemide 40mg 1dd op ma-wo-vr

o Zolpitop 1dd

o Cinnarizine 2dd 

o Contramal Retard 150mg 2dd

o Neurobion 1x/maand

• Klinisch onderzoek:

o BD 131/74 mm Hg, HF 89/min, regelmatig.

o Temp 38.6°C, SatO2 91% zonder O2.

o Ruw ademgeruis met ronchi en verspreide fijne crepitaties

o Pitting oedemen tot aan knie

o Drukpijn rechterhypochonder
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• Technische onderzoeken:

o Neutrofiele leukocytose, CRP 119 mg/L

o Acute nierinsufficiëntie met serumcreatinine 1,61 mg%

o RX thorax: bronchovasculair versterkt, geen infiltraat

o CT thorax-abdomen a blanc: beeld van (inflammatoire) colitis

• Initieel beleid 

o Afname van alle culturen 

o Amukin 1g éénmalig met opstart Tazocin gezien evolutie naar 
sepsis op spoedgevallen 

• Op 9/10 blijk ELISA voor Clostridium GHD en Toxine A + B positief 

o Clostridium colitis waarvoor opstart Flagyl 3x500mg IV (moeite met 
slikken)

o Tazocin werd onderbroken. 

o Post-factum: antibiotica voordien genomen: Clindamycine en 
Ofloxacine

• Gezien toegenomen opzetting abdomen en persisterende febrillitas
switch naar Vancomycine siroop 4x 125 mg daags op 10/10

• 20/10: ondanks Vanco gedurende 10 dagen, persisteren van diarree, 
RX abdomen toont colondilatatie 

o I.o.m. dienst microbiologie: Vancomycine verderzetten 

• 22/10: braken dilatatievocht, toegenomen abdominale distentie, 
hypoperistaltiek. 

o 86% sat, 140 spm, 100/60 mmHg, marbratie

o CT abdomen: (obstructieve) ileus

o Transfer intensieve zorgen, switch naar Flagyl IV gezien PO niet 
mogelijk

• 23/10: beeld van aspiratiepneumonie, Tazocin gestart 

• 25/10: vancomycine lavementen als alternatief voor perorale therapie

• 27/10: toenemende respiratoire insufficiëntie met noodzaak tot 
intubatie. Kortdurende asystolie, secundair aan sputumimpactie. 

• 31/10: vlotte extubatie

• 8/11: blijvende diarree, stoelgangsstalen negatief 

• 20/11: geen diarree meer, verdere revalidatie, ontslag op 1/12

• 6/12: Herpresentatie spoedgevallen gezien febrillitas en recidief 
diarree sinds 1 dag 

o CT abdomen: beeld van colitis 

o Coprostaal positief voor Clostridium waarvoor Vancomycine + 
Flagyl combinatietherapie gedurende 10 dagen 

o Nadien Vancomycine 500mg 1x per 3 dagen t.e.m. 7/1/2018
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