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SAMENVATTING
Urineweginfecties (UWI’s) behoren tot de meest voorkomende zorginfecties en vormen ongeveer
18 % van alle ziekenhuisinfecties in België. Ze zijn vaak het gevolg van de aanwezigheid van een
urinaire verblijfskatheter. Urineweginfecties zijn bovendien de oorzaak van 20 % van alle
bloedbaaninfecties in het ziekenhuis. Het is duidelijk een reden tot bezorgdheid voor de
volksgezondheid.
De diagnose van UWI is gebaseerd op klinische symptomen in combinatie met een significante
urinekweek. Afname van een urinekweek zonder aanwezigheid van klinische symptomen is niet
geïndiceerd.
De belangrijkste en eenvoudig uit te voeren maatregelen zijn: het verminderen van het gebruik van,
vaak onnodige, urinaire katheters en het niet behandelen van asymptomatische urinaire infecties.
UWI’s zijn verantwoordelijk voor een aanzienlijk gedeelte van de voorgeschreven antibiotica,
waarvan het gebruik echter niet altijd gerechtvaardigd is.
Er zijn inderdaad te veel verblijfskatheters. Katheteriseer uitsluitend indien er een formele
specifieke indicatie bestaat en laat de katheter niet langer dan noodzakelijk ter plaatse. Dit
document vat de verschillende indicaties en aanbevolen werkwijzen samen. Andere methoden
worden voorgesteld (op grond van de indicatie).
Wat betreft preventieve maatregelen inzake materiaalkeuze, is er onvoldoende bewijs gevonden
om het beste type verblijfskatheter voor langdurige blaasdrainage bij volwassenen te bepalen.
Siliconen katheters verdienen echter de voorkeur, omdat deze het risico op korstvorming bij
langdurig gekatheteriseerde patiënten verminderen.

1

De Raad behoudt zich het recht voor om in dit document op elk moment kleine typografische verbeteringen aan te brengen.
Verbeteringen die de betekenis wijzigen, worden echter automatisch in een erratum opgenomen. In dergelijk geval wordt een nieuwe
versie van het advies uitgebracht.
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Katheters met een glijdende coating hebben geen meerwaarde ten opzichte van katheters zonder
glijdende coating wat betreft de preventie van urineweginfecties maar bevorderen een
atraumatische plaatsing. Wat glijmiddel betreft, wordt er aanbevolen om zowel bij mannen als
vrouwen een steriel verpakt glijmiddel voor éénmalig gebruik aan te wenden. Een glijmiddel met
ontsmettende en/of anesthetische werking moet niet routinematig gebruikt worden en de
voorgeschreven contacttijd moet nageleefd worden wanneer een glijmiddel met anesthetische
werking wordt gebruikt.
Behalve het beperken van het gebruik en de verblijfsduur van katheters, waarborgen de volgende
aanpakken een kwaliteitsvolle blaaskatheterisatie: een aseptische en atraumatische plaatsing, een
voortdurend gesloten drainagesysteem en een goede diurese en onbelemmerde continue
drainage.
In dit document worden tevens antwoorden gegeven op een compilatie van de meest gestelde
vragen en is er een hoofdstuk gewijd aan kwaliteitsindicatoren en carebundles. Het is belangrijk
om de patiënt goed te informeren en hem/haar te betrekken bij en te laten deelnemen aan zijn
eigen zorg. Daarom is er in een bijlage praktische informatie opgenomen over de empowerment
van de patiënt.
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METHODOLOGIE
Na analyse van de bezorgdheden van de verantwoordelijke deskundigen op het gebied van
gezondheid en overeenkomstig de wettelijke verplichtingen van de HGR i.v.m. infectiebeheersing
tijdens de zorgverlening (KB van 20072), hebben het College en de voorzitter van het domein
"Infectiebeheersing tijdens de zorgverlening" de nodige expertises bepaald. Op basis hiervan werd
een ad-hocwerkgroep opgericht met deskundigen in de volgende disciplines: urologie, nefrologie,
ziekenhuishygiëne, medische microbiologie, pediatrische urologie en revalidatie. De experten van
de werkgroep hebben een algemene belangenverklaring en een ad-hoc verklaring ingevuld en de
Commissie voor Deontologie heeft het potentieel risico op belangenconflicten beoordeeld.
Het advies berust op een overzicht van de wetenschappelijke literatuur, zowel uit
wetenschappelijke tijdschriften als uit rapporten van nationale en internationale organisaties die in
deze materie bevoegd zijn (peer-reviewed), alsook op het oordeel van de experten.
In sommige paragrafen wordt er verwezen naar de bestaande internationale systemen betreffende
de gradatie van de aanbevelingen of het bewijsniveau (in het kader van de zorgverlening). Voor
meer inlichtingen over hetgeen in dit advies wordt opgenomen en gebruikt, verdient het
aanbeveling om de websites van de verschillende erkende internationale instellingen te
raadplegen.
Tijdens het opstellen van deze aanbevelingen werd een werkversie aan de leden van het Federaal
Platform voor Ziekenhuishygiëne voorgelegd voor bedenkingen en opmerkingen. Want zij zijn
inderdaad de gebruikers van de aanbevelingen van de HGR inzake infectiebeheersing tijdens de
zorgverlening.
De werkgroep heeft op deze manier gebruik kunnen maken van de opvatting van de
zorginstellingen voordat zij haar tekst met aanbevelingen finaal afsloot.
De werkgroep keurde het advies goed, waarna het door het College werd gevalideerd.
Tijdens de ontwikkelingsperiode van deze aanbevelingen, werd er een « Transversale Groep
BAPCOC-FOD3 » opgericht over de preventie van urineweginfecties tijdens de zorgverlening. Deze
“Transversale Groep” heeft als hoofddoel de preventie van urineweginfecties in België te voorzien
in directe interactie met de zorginstellingen.
In vergelijking met de aanbevelingen van de HGR, dient deze “Transversale Groep”in het bijzonder
twee concrete maatregelen te nemen:
1. Het verstrekken van aanbevelingen aan zorginstellingen zonder achteraf de reële en concrete
impact na te gaan inzake infectiepreventie (en dus de bescherming van de volksgezondheid) is
misschien niet optimaal of wordt als niet optimaal beschouwd.
De expertengroep heeft dan ook besloten om een impactstudie uit te voeren bij de doelgroep van
deze aanbevelingen.
De uitvoering en de follow-up van deze impactstudie wordt door deze “Transversale Groep
BAPCOC-FOD” in hand genomen. Hierbij werd een korte en praktische vragenlijst opgesteld die
aan de “Transversale Groep BAPCOC-FOD” werd voorgelegd om daarna naar alle zorginstellingen
te verzenden voordat deze aanbevelingen werden bekendgemaakt.

2

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 oktober 1964 tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en
hun diensten moeten worden nageleefd.
3
Belgian Antibiotic Policy Coordination Committee – Federale Overheidsdienst Volksgezondheid
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Deze stap zal worden herhaald in het jaar volgend op de officiële publicatie en verspreiding van
deze aanbevelingen. Op deze manier kan de daadwerkelijke impact van de aanbevelingen worden
achterhaald (en dus ook de impact van de HGR inzake preventie). De verzamelde resultaten zullen
worden vergeleken en geanalyseerd en zo nodig zullen er corrigerende maatregelen worden
overwogen.
2. Een specifieke opleiding is van essentieel belang om urineweginfecties tijdens de zorgverlening
effectief te voorkomen en in het bijzonder in het kader van een katheterisatie (intermitterende of
verblijfskatheter).
Gezien het preventieve karakter van de doelstellingen moet deze opleiding door elke zorgverlener
worden gevolgd die een stap uit deze aanbevelingen moet uitvoeren.
Om deze preventiemaatregel optimaal te ondersteunen zullen op de website van de FOD
Volksgezondheid “e-learning modules” beschikbaar zijn.
Tijdens de ontwikkelingsperiode van deze aanbevelingen, werd er ook gewezen op het belang van
de betrokkenheid (empowerment) van de patiënt bij het optimaliseren van de preventie van
urineweginfecties, een aanpak waar steeds meer en meer rekening mee wordt gehouden in de
zorginstellingen. De HGR wil hierover ook zijn zegje doen. Daarom ook dat deze informatie
opnieuw wordt herhaald in bijlage 3 van dit document.
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AFKORTINGEN EN SYMBOLEN
ASB
CAUTI
CDC
Ch
CFU
EFSA
HGR
PAC
POBE
PVC
UWI
WIV

Asymptomatische bacteriurie
Catheter-Associated Urinary Tract Infection
Centers for Disease Control and Prevention
Charrière (diameter van katheters) (1Ch = 1/3 mm).
Colony-forming unit
European Food Safety Authority
Hoge Gezondheidsraad
Proanthocyanidine
Polyolefin-based elastomer
Polyvinyl chloride
Urineweginfectie
Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid

Sleutelwoorden en MeSH descriptor terms4
Mesh terms*
infections,
urinary tract

Prevention
and control
Health Care
systems;
Delivery of
Health Care

Keywords
Urinary tract
infections

Sleutelwoorden
Urineweginfecties

Prevention
Control
Management

Preventie
Beheersing
Aanpak

Healthcare
Healthcare
facilities

Zorgverlening
Zorginstelling

Mots clés
Infections
des voies
urinaires
Prévention
Maîtrise
Prise en
charge
Soins
Institutions
de soins

Schlüsselwörter
Harnwegsinfektionen

Prävention
Kontrolle
Management
Pflegeleistungen
Krankenpflegeeinrichtungen

MeSH (Medical Subject Headings) is the NLM (National Library of Medicine) controlled vocabulary thesaurus used for indexing
articles for PubMed http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh.

4

De Raad wenst te verduidelijken dat de MeSH-termen en sleutelwoorden worden gebruikt voor referentiedoeleinden en een snelle
definitie van de scope van het advies. Voor nadere inlichtingen kunt u het hoofdstuk "methodologie" raadplegen.
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1. INLEIDING - PROBLEEMSTELLING
De doelstelling van dit document is het uitbrengen van aanbevelingen inzake preventie, beheersing
en aanpak van urineweginfecties (UWI’s) tijdens de zorgverlening. Deze richtlijnen zijn bestemd
voor alle zorgverstrekkers. In geval van moeilijkheden om deze toe te passen of indien u
bijkomende vragen heeft, is het wenselijk om zich te wenden tot een specialist in de urologie.
Urineweginfecties zijn de meest voorkomende zorginfecties en vormen ongeveer 18 % van alle
ziekenhuisinfecties in België (Latour & Jans, 2015). Zij zijn vaak het gevolg van de aanwezigheid
van een urinaire katheter. Urineweginfecties zijn bovendien de oorsprong van 20 % van alle
bloedbaaninfecties in het ziekenhuis (Hammami & Lambert, 2014).
Bovenstaande infecties doen zich ook in chronische zorginstellingen voor. Ook daar behoren UWI’s
tot de belangrijkste zorginfecties (31 % van alle infecties), hoewel het aandeel van
kathetergerelateerde UWI’s er vermoedelijk lager ligt door een beperkter kathetergebruik (2-3 %
van de bewoners heeft een blaaskatheter) (Latour & Jans, 2015).
Tot nu toe is de omvang van het probleem van urinaire infecties in de Belgische thuiszorg nog niet
in kaart gebracht. Maar het gebruik van urinaire katheters (voor meer info omtrent de verschillende
type van katheters, cf. Hoofdstuk 4) veroorzaakt er dezelfde problemen als in de zorginstellingen.
Bij ouderen is het door de aanwezigheid van meer atypische symptomen moeilijker om een
diagnose van een UWI te stellen. Deze populatie wordt gekenmerkt door een groot aantal patiënten
met asymptomatische bacteriurie (Rowe & Juthani-Mehta, 2014). Deze verhoogde incidentie kan
deels een verklaring geven voor het hoog aantal niet gerechtvaardigde antibioticabehandelingen
(35 % van het totale antibioticagebruik in de Belgische woonzorgcentra) (Latour & Jans, 2015).
De aanbevelingen die gelden in de zorginstellingen gelden ook voor de thuiszorg bij patiënten met
een urinaire verblijfskatheter.

1.1 Te veel urinaire verblijfskatheters
De literatuur vermeldt dat er voor 21 tot 38 % van de urinaire katheters geen gerechtvaardigde
indicatie is en dat 31 tot 47 % van deze katheters te lang ter plaatse blijft.
Urinaire katheters zijn een belangrijke oorzaak van een urineweginfectie; indien ze niet absoluut
noodzakelijk zijn, wordt aanbevolen ze niet te plaatsen. 70-80 % van alle UWI’s in een ziekenhuis
zijn toe te schrijven aan het gebruik van een urinaire katheter (Lo et al., 2014). Het terugdringen
van het onnodig gebruik van blaaskatheters en het tijdig verwijderen van de aanwezige katheters,
behoren tot de belangrijkste preventieve maatregelen. Ook door het gebruik van alternatieven,
zoals intermitterende katheterisatie en het gebruik van een condoomkatheter bij mannen, kan een
belangrijke winst worden gerealiseerd, maar deze methoden worden tot op heden nog te weinig
toegepast.
Een goed katheterbeleid is een belangrijke stap in het beheersen van urinaire zorginfecties.
Alhoewel er geen aanwijzingen voor oversterfte door urinaire zorginfecties bestaan, kunnen deze
infecties leiden tot ernstige complicaties zoals pyelonefritis, prostatitis of sepsis en een verlenging
van de opnameduur met gemiddeld 4,1 dagen. De hiermee gepaard gaande uitgaven voor de
ziekteverzekering worden in België geschat op bijna 80 miljoen euro per jaar en 167.000
bijkomende ziekenhuisverblijfdagen per jaar (Vrijens et al., 2009).
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1.2 Ongewenste antibiotica en urinekweek bij asymptomatische bacteriurie
Antibioticagebruik om bacteriurie te voorkomen of te behandelen in aanwezigheid van een
katheter, maar in afwezigheid van symptomen, levert geen aantoonbare klinische verbetering op
en kan oorzaak zijn van de ontwikkeling van resistente kiemen (Hooton et al., 2009).
UWI’s zijn verantwoordelijk voor een aanzienlijk gedeelte van de voorgeschreven antibiotica,
waarvan het gebruik echter niet altijd gerechtvaardigd is: tot 13 % van het totale therapeutische
antibioticagebruik in ziekenhuizen en tot 57 % in Belgische woonzorgcentra (Latour et al., 2015).
Ook het nemen van een urinestaal voor microbiologisch onderzoek, in afwezigheid van
symptomen, dient afgeraden te worden aangezien nagenoeg alle patiënten met een langdurige
verblijfskatheter een bacteriurie zullen ontwikkelen, die niet behandeld moet worden (Nicolle
et al., 2005). Grondige kennis van indicatie en wijze van staalafname zijn nodig om het aantal
overbodige urineonderzoeken en gecontamineerde stalen terug te dringen. Het afnemen van
stalen zonder symptomen is eveneens voor niet-gekatheteriseerde patiënten een slechte praktijk.

1.3 Referenties
Hammami N, Lambert ML. Surveillance of bloodstream infections in Belgian hospitals (‘SEP’):
Annual report 2014. Bruxelles: Scientific Institute of Public Health; 2015. IPH-report number:
PHS/2015/031, Deposit number: D/2015/2505/43.
Hooton TM, Bradley SF, Cardenas DD, Colgan R, Geerlings SE, Rice JC et al. Diagnosis,
prevention, and treatment of catheter-associated urinary tract infection in adults: 2009 International
Clinical Practice Guidelines from the Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis
2010;50(5):625-663.
Latour K, Jans B, Catry B. Epidemiology of urinary tract infections. Presented at: Infections
urinaires: Comment prévenir ? / Urineweginfecties: Hoe te voorkomen?. Symposium of the Belgian
Infection Control Society; 2015 May 28; Brussels, Belgium.
Lo E, Nicolle LE, Coffin SE, Gould C, Maragakis LL, Meddings J et al. Strategies to prevent
catheter-associated urinary tract infections in acute care hospitals: 2014 update. Infect Control
Hosp Epidemiol 2014;35:S32-47.
Munasinghe, R. L., Yazdani, H., Siddique, M., & Hafeez, W. (2001). Appropriateness of use of
indwelling urinary catheters in patients admitted to the medical service. Infection Control & Hospital
Epidemiology, 22(10), 647–649.
Nicolle LE, Bradley S, Colgan R, Rice JC, Schaeffer A, Hooton TM et al. Infectious Diseases
Society of America guidelines for the diagnosis and treatment of asymptomatic bacteriuria in adults.
Clin Infect Dis 2005;40:643-654.
Rowe TA, Juthani-Mehta M. Diagnosis and management of urinary tract infection in older adults.
Infect Dis Clin North Am 2014;28:75-89.
Vrijens F, Hulstaert F, Gordts B, De Laet C, Devriese S, Van De Sande S, et al. Nosocomiale
infecties in België, deel II: Impact op mortaliteit en kosten. Health Services Research (HSR).
Brussels: Centre fédéral d'expertise des soins de santé KCE reports 102A (D/2009/10.273/01).
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2. DIAGNOSE VAN URINEWEGINFECTIES
2.1 Pathogenese
De bron van de micro-organismen die een urineweginfectie veroorzaken kan endogeen (perineaal,
vaginaal, rectaal of urethrale meatus) of exogeen (besmette handen van de gezondheidswerkers
of besmet materiaal) zijn. In zeldzame gevallen ontstaat een UWI via de hematogene route.
Microbiële pathogenen kunnen in de urinewegen terechtkomen bij het inbrengen van de katheter
of later door migratie via de binnenkant (intraluminaal) of de buitenkant (extraluminaal) van de
katheter.
De vorming van een biofilm op het oppervlak van de katheter of het drainagesysteem treedt op bij
verlengde aanwezigheid van de verblijfskatheter. Hierdoor kunnen bacteriën zich handhaven op
dit oppervlak en is het risico op resistentieontwikkeling hoger. Ze kunnen zich verder
vermenigvuldigen en lokaal een ontsteking veroorzaken (met een dagelijks risico van 3-7 %, cf.
SHEA/IDSA Update 2014).
De voornaamste verwekker van urineweginfecties is E. coli, wat ook het geval is bij patiënten met
een urinaire katheter voor kortdurend gebruik. Bij urinaire katheters voor langdurig gebruik worden
naast E. coli ook vaak enterokokken, Pseudomonas spp, Serratia spp, Providencia spp,
Acinetobacter spp, Candida spp en S. epidermidis (in suprapubische katheters) teruggevonden.

2.2 Enkele begrippen over de UWI
Bacteriurie: aanwezigheid van bacteriën in de urine (kweek met ten minste 105 CFU/ml).
Asymptomatische bacteriurie: bacteriurie zonder klinische verschijnselen.
Urineweginfectie: bacteriurie met ontstekingsreactie.
Cystitis: urineweginfectie die zich beperkt tot het oppervlak van de blaasmucosa, zonder tekenen
van weefselinvasie.
Pyelonefritis: infectie van het nierweefsel en de nierbekkens.
Tekenen van weefselinvasie: koorts, misselijkheid, braken, rillingen, algemeen ziekzijn, flank- of
perineumpijn, acute (toename van) verwardheid/delier.
Ongecompliceerde UWI:
Het gaat enkel om:
 acute cystitis bij de niet zwangere vrouwelijke patiënte die overigens in goede gezondheid
verkeert en geen historiek heeft van (een vermoeden van) afwijkingen van de urinewegen.
 acute pyelonefritis bij de niet zwangere, premenopauzale vrouwelijke patiënte die overigens
in goede gezondheid verkeert en geen historiek heeft van (een vermoeden van) afwijkingen
van de urinewegen, geen nierfalen heeft of andere tekens die wijzen op een ernstige
pathologie.
Meestal kunnen deze patiënten ambulant worden behandeld met oraal toegediende
antibiotica.
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Gecompliceerde UWI:
Alle andere vormen van cystitis of pyelonefritis bij adolescenten en volwassenen (cystitis en
pyelonefritis bij de man moeten dus steeds beschouwd worden als gecompliceerde infecties).
Het onderscheid tussen ongecompliceerde en gecompliceerde UWI heeft implicaties voor de
therapie (antibioticakeuze en -duur), omdat bij een gecompliceerde UWI de risico’s op het
verkrijgen van een complicatie of het falen van de therapie verhoogd zijn.

2.3 Klinische tekens
Symptomen die mogelijk wijzen op een urineweginfectie zijn: onverklaarbare koorts van meer dan
38°C, pijn of gevoeligheid in de costovertebrale hoek (pyelonefritis), pijn of gevoeligheid in de
onderbuik (cystitis), pijn bij het plassen, nieuwe of vaker drang om te urineren, nieuwe of
toegenomen frequentie van urineren.
Patiënten met een katheter vertonen deze symptomen vaak niet. Urineverlies naast de katheter en
macroscopische hematurie zijn symptomen van een mogelijke infectie. Deze lokale symptomen
kunnen het gevolg zijn van de katheter zelf, maar zijn voornamelijk kenmerkend wanneer ze
voorkomen bij een patiënt die de katheter voorheen goed verdroeg. Een onwel en lichtjes koortsig
gevoel kunnen soms de enige klinische signalen zijn.
Bij een patiënt met een verblijfskatheter vormt de aanwezigheid van geur of troebelheid zonder
andere symptomen geen vermoeden van infectie en is dit geen indicatie om een cultuur af te
nemen. Het is geenszins een reden tot het opstarten van een behandeling.

2.4 Asymptomatische bacteriurie
Bij iedere patiënt met een verblijfskatheter ontstaat bacteriurie. Over het algemeen is er, in
afwezigheid van symptomen, geen sprake van een infectie, maar van kolonisatie. Het dagelijkse
risico op het ontstaan van bacteriurie varieert van 3 % tot 7 % per dag dat de verblijfskatheter
langer ter plaatse blijft. Na een maand vertonen 100 % van de patiënten met een verblijfskatheter
bacteriurie (Warren et al., 1982).
Screenen voor en behandelen van asymptomatische bacteriurie (ASB) wordt niet aangeraden,
noch bij kortdurende, noch bij langdurige katheterisatie, of ook niet in geval van een neurogene
blaas waarbij intermitterende katheterisatie wordt toegepast. Het screenen voor ASB zorgt niet
voor een verminderd voorkomen van urineweginfecties, met uitzondering voor zwangere vrouwen,
sterk immuungecompromitteerde patiënten en net voor ingrepen aan de urinewegen met risico op
een mucosale bloeding. Ook screenen voor asymptomatische bacteriurie na het verwijderen van
de katheter is niet noodzakelijk.

2.5 Indicatie voor behandeling
Wanneer een urineweginfectie gediagnosticeerd wordt kan een empirische behandeling worden
opgestart. Deze wordt onmiddellijk bijgestuurd zodra de resultaten van de urinekweek gekend zijn.
Op enkele uitzonderingen na is de algemene regel om asymptomatische bacteriurie niet met
antibiotica te behandelen. Sterk immuun-gecompromitteerde patiënten, zwangeren, patiënten die
een transurethrale resectie van de prostaat ondergingen of een procedure waar mucosale bloeding
waarschijnlijk is, worden wel behandeld.
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2.6 Relevantie van
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De diagnose van urineweginfecties is gebaseerd op klinische symptomen in combinatie met een
urinecultuur. Voor de diagnostische analyses kunnen cultuur, cytologie of biochemische testen
(sticks) gebruikt worden.
Wanneer een patiënt een urinaire katheter heeft, zal er enkel een urine-analyse worden uitgevoerd
indien een urinaire infectie vermoed wordt en niet omwille van een vermoeden van bacteriurie. Zo
kunnen vele onnodige urine-analyses worden vermeden.

2.7 Aseptische afname van een urinestaal met het oog op een bacteriële kweek
In geval van een vermoedelijke urineweginfectie bij een niet-gekatheteriseerde patiënt zal een
midstreamstaal afgenomen worden alvorens eventueel te starten met antibiotica. Indien het niet
mogelijk is om een afname via midstream te doen, moet men de alternatieven gebruiken (een
ontsmette bedpan, een condoomkatheter, eenmalige katheterisatie).
Wanneer een katheter aanwezig is en deze niet verwijderd kan worden, zullen de staalafnames
worden uitgevoerd via deze katheter en vóór het starten van een eventuele antibiotische
behandeling.
De prikplaats voor staalafname wordt met 70 % alcohol ontsmet om het binnenbrengen van
bacteriën in het drainagesysteem ten gevolge van de punctie te vermijden
De urine wordt bekomen door met een steriele naald en spuit de vereiste hoeveelheid urine te
aspireren. Er bestaan ook urinecollectoren voorzien van een urine-afnamesysteem zonder naald;
deze hebben als voordeel prikaccidenten te vermijden. Men moet het verbreken van het gesloten
drainagesysteem voor staalafname vermijden, want dit laat toe dat bacteriën binnendringen in het
systeem en vormt zo een eerste stap naar een urineweginfectie.
Geen enkel microbiologisch staal mag uit de urinecollector worden afgenomen omdat de bacteriën
aanwezig in de urinecollector niet representatief zijn voor de bacteriën in de blaas.
Staalafnames via suprapubische punctie zijn zeer betrouwbaar voor microbiologische evaluatie
maar zijn omwille van het invasief karakter beperkt tot uitzonderlijke indicaties.
Midstreamstaalafname is de meest gangbare methode voor het opvangen van een urinestaal bij
niet-gekatheteriseerde, bewuste patiënten. Samengevat is de instructie: reinig de genitale streek
(desinfectie is niet nodig).
Voor een vrouw: spreid de schaamlippen en was de externe genitaliën, plas een beetje in het toilet
en vang vervolgens de urine midstream op zonder onderbreking van de urinestroom.
Voor een man: schuif de voorhuid weg en maak de eikel schoon, plas een beetje in het toilet en
vang de urine midstream op zonder onderbreking van de urinestroom.
De midstreamtechniek vergt gepaste instructies aan de patiënt en een correcte uitvoering ervan.
De patiënt moet in staat zijn de instructies te begrijpen en uit te voeren. Met beide loopt het
regelmatig fout wat leidt tot vals positieve resultaten en het starten van onnodige behandelingen.
Men zal dus bij het vragen van een midstreamurineonderzoek moeten inschatten hoe betrouwbaar
de techniek kan uitgevoerd worden.
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Patiëntenpopulaties bij wie het nemen van een midstream extra aandacht vraagt, zijn verwarde
patiënten, personen met cognitieve en/of functionele beperkingen, zwaarlijvige personen bij wie
het moeilijker is om de genitale streek goed te zien of de schaamlippen te spreiden en patiënten
met een frequente drang om te urineren. Deze lijst is niet limitatief en in feite moet bij iedere situatie
de kans op fouten ingeschat worden. Bij sommige patiënten, bij wie het al dan niet aanwezig zijn
van een urinaire infectie dient uitgesloten of bevestigd te worden omwille van een ernstige klinische
toestand, zal men bij twijfelachtige techniek overgaan tot eenmalig sonderen.
Het verwerken van de urinecultuur op het labo moet binnen de twee uur gebeuren. Indien dit niet
mogelijk is, moet het staal in de koelkast bewaard worden (2-8 °C gedurende maximaal 24 uur) of
in een recipiënt voorzien van een bewaarmiddel (bv. boorzuur) (Delanghe & Speeckaert, 2014).
Het kweken van de katheter of van stalen afgenomen op de katheter hebben geen waarde.

2.8 Interpretatie van urineonderzoeken
2.8.1

Cytologisch onderzoek

Het cytologisch urineonderzoek laat toe om, in geval van aanwezigheid van plaveiselcellen
afkomstig van de vagina, een bijbesmetting te vermoeden. De aanwezigheid van meerdere
bacteriële soorten wijzen ook op een mogelijke bijbesmetting. De aanwezigheid van leukocyten
kan wijzen op een infectie, maar dit kan ook het gevolg zijn van de katheterisatie zelf.
De diagnose van een urineweginfectie kan dus enkel worden gesteld in geval van een significante
bacteriële kweek en klinische tekens van een urineweginfectie. Zich enkel baseren op de
aanwezigheid van witte bloedcellen in de urine (pyurie) is zeker in geval van een katheterisatie
noch gevoelig noch specifiek voor de diagnose van een urineweginfectie.
2.8.2

Microbiologisch onderzoek

Er bestaat geen drempelwaarde (cut off) voor de bacteriënconcentratie waarmee een urinaire
infectie formeel kan worden vastgesteld. In de praktijk wordt een concentratie van ≥ 105 CFU/ml
als kritiek beschouwd, zoals vermeld in de aanbevelingen van de CDC (cf. punt 2.9).
Uitzondering is een staal afgenomen via een suprapubische punctie waar elk isolaat betekenisvol
is en volledig uitgewerkt wordt met identificatie en antibiogram.
Bij de andere monsters, onderscheidt men:
- De primaire ziekteverwekkers (normale urinaire tractus): E. coli, S. saprophyticus
(zeldzaam Salmonella spp.)
- De secundaire ziekteverwekkers (verworven in het ziekenhuis): Enterobacter spp,
enterokokken, Klebsiella spp, P. aeruginosa, Serratia spp, Proteus vulgaris, Citrobacter,
…
- De mogelijke ziekteverwekkers: Streptococcus agalactiae, gisten, ….
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2.8.3

Biochemische testen

Twee belangrijke biochemische testen zijn beschikbaar op urinesteststrookjes: de nitriettest en de
leukocytenesterasetest.
De nitriettest detecteert de aanwezigheid van nitriet in de urine dat ontstaat na omzetting van
urinaire nitraten in nitrieten door Gram-negatieve kiemen (de meest voorkomende verwekkers van
urinaire infecties). Deze test kan negatief blijven bij infectie met bacteriën die geen nitriet
produceren of wanneer er onvoldoende tijd was om nitriet te produceren door snelle evacuatie van
de kiemen, zoals bij frequente micties bij een acute cystitis, of wanneer de concentratie van
bacteriën laag is (<10³ CFU/ml), idealiter wordt de test uitgevoerd op de eerste ochtendurine.
De leukocytenesterasetest wijst op aanwezigheid van leukocyten in de urine. Dit kan vals negatief
uitvallen bij sterke diurese, bij sterk verdunde urine of bij slecht bewaarde urine.
Afgezien van deze tekorten is het gebruik van deze urineteststrookjes in vele gevallen een zeer
snelle manier om de aanwezigheid van een urinaire infectie te detecteren. Wanneer beide testen
positief uitvallen is er waarschijnlijk een urinaire infectie aanwezig, maar een negatieve test sluit
een urinaire infectie niet uit.

2.9 Definitie van een kathetergerelateerde urineweginfectie
Volgens
de
aanbevelingen
van
CDC
van
2017,
(http://www.cdc.gov/nhsn/pdfs/pscManual/7pscCauticurrent.pdf),
heeft
de
patiënt
een
urineweginfectie in geval van de volgende drie simultaan aanwezige criteria:
1. De patiënt heeft een urinaire verblijfskatheter die > 48 uur aanwezig is geweest op de dag van
vermoeden van de UWI (dag van katheterplaatsing = dag 1) en deze is
- nog aanwezig op de dag van vermoeden van de UWI
OF
- is de dag voordien verwijderd.
2. De patiënt vertoont minstens één van de volgende tekenen:
* koorts (>38.0°C)
* suprapubische gevoeligheid
* gevoeligheid of pijn in de costovertebrale hoek
* dringend naar toilet moeten gaan
* vaak naar toilet moeten gaan
* dysurie.
3. De patiënt heeft een urinekweek met niet meer dan 2 species geïdentificeerde bacteriën,
waarvan één van beide met meer dan 105 CFU/ml.
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Samenvatting
De diagnose van een UWI is gebaseerd op klinische symptomen in combinatie met een significante
urinekweek.
Afname van een urinecultuur zonder aanwezigheid van symptomen is niet geïndiceerd.
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3. NIET- INVASIEVE URINEOPVANGSYSTEMEN (EXTERNE SYSTEMEN)
Gezien invasieve methoden voor urineopvang verwikkelingen (waaronder infecties) kunnen
veroorzaken, wordt bij voorkeur een extern opvangsysteem overwogen. Deze systemen kunnen
verschillen naargelang de gestelde indicatie en volgens het geslacht van de patiënt.
Weliswaar kan niet bij alle indicaties waarbij urineopvang noodzakelijk is een extern
opvangsysteem als alternatief geboden worden. Ook externe opvangsystemen kennen specifieke
verwikkelingen, vooral door aantasting van de huid ten gevolge van contact met urine. Daarom
dienen de indicaties en werkwijze zorgvuldig opgevolgd te worden.
Hieronder wordt een overzicht weergegeven van de indicaties waarbij een extern opvangsysteem
mogelijk is voor zowel mannelijke als vrouwelijke patiënten, op voorwaarde dat er geen belangrijk
blaasresidu of blaasledigingsstoornis aanwezig is.
Tabel 1: Overzicht van de indicaties waarbij een extern opvangsysteem mogelijk is
Indicatie
Opvolging van urinedebiet



Voor de vrouw
Incontinentieverband +
wegen
Bedpan

Incontinentie



Incontinentieverband

Incontinente patiënt met beperkte
sacrale of perineale wonden




Wonden afdekken met
niet vochtdoorlatend
verband
Incontinentieverband



Urinaire katheter










Urineschuitje
Vrouwenurinaal
Incontinentieverband
Midstream








Voor de man
Condoomkatheter
Urinaal
Incontinentieverband +
wegen
Condoomkatheter
Incontinentieverband
Wonden afdekken met
niet vochtdoorlatend
verband
Condoomkatheter
Incontinentieverband
Wonden afdekken met
niet vochtdoorlatend
verband
Condoomkatheter
Incontinentieverband
Urinaal
Condoomkatheter
Condoomkatheter
Midstream




Plakzakje
Blaasechografie




Plakzakje
Blaasechografie

Incontinente patiënt met uitgebreide
sacrale of perineale wonden

Verplichte langdurige immobilisatie (bv.
ruggemergletsels, bekkenfracturen)
Comfort voor de terminale patiënt
Urinecultuur bij volwassenen en bij
kinderen
Urinecultuur bij niet-zindelijk kinderen
Blaasresidubepaling










3.1 Incontinentieverband
Er zijn meerdere soorten en maten incontinentieverbanden beschikbaar (inlegluiers, broekluiers,
doorslaapluiers). De keuze dient te worden gemaakt naargelang de noden van de patiënt.
Incontinentieverbanden zijn steeds voor eenmalig gebruik en moeten tijdig vervangen worden,
zodat de huid van de patiënt droog blijft (preventie incontinentiegeassocieerde dermatitis).
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3.2 Condoomkatheter
Het succes bij het gebruik van een condoomkatheter is afhankelijk van de medewerking van de
patiënt en de deskundigheid van de gezondheidswerker om deze katheter aan te brengen. De
penis moet voldoende groot zijn. Er zijn meerdere maten beschikbaar (kort of lang, verschillende
diameters (21 tot 41 mm).
Een condoomkatheter wordt maximum 24 uur ter plaatse gelaten. Na het verwijderen van een
condoomkatheter moet een grondig intiem toilet met water en een neutrale zeep worden
uitgevoerd. De huid moet vervolgens goed worden gedroogd alvorens er een nieuwe passende
condoomkatheter wordt aangebracht om oedeem of maceratie te voorkomen.

3.3 Urinaal, bedpan, urineschuitje, vrouwenurinaal
Zie ook ter info: https://www.continenceproductadvisor.org/
Deze materialen dienen na gebruik te worden gereinigd en thermisch gedesinfecteerd in de
bedpanspoeler. Ze worden nooit geledigd in het toilet of de slokop, maar worden steeds met inhoud
in de bedpanspoeler geplaatst (preventie spatongevallen en preventie besmetting van de
omgeving).
De bedpanspoeler moet voldoen aan de norm van thermische ontsmetting (cf.
consensusdocument n°8 “De bedpanspoeler” in het advies “8580 Aanbevelingen betreffende
infectiebeheersing bij bouwen, verbouwen en technische werkzaamheden in zorginstellingen”)
http://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/19085808/Co
nsensusdocument%208%3A%20de%20bedpanspoeler.pdf ) .
Urinalen en bedpannen zijn verkrijgbaar in roestvrij staal en kunststof.
Er zijn ook disposable urinaals en bedpannen op de markt.
Ter informatie kan gemeld worden dat vermalers in België verboden zijn (volgens Koninklijk besluit
van 10 augustus 2015 betreffende vermalers waarvan het vermaalde bestemd is om verwijderd te
worden via systemen voor de afvoer van afvalwater, BS 23 oktober 2015) maar dit verbod is niet
van toepassing op de uitrustingen, al dan niet geïntegreerd in een andere uitrusting, die bestemd
zijn om vaste residuen te vermalen en die speciaal ontworpen werden om aangesloten te worden
op een toilet, of op om het even welke andere installatie bestemd om urine en fecaliën op te vangen
en te verwijderen.
Het urineschuitje heeft de vorm van een kleine bedpan. Het is uitsluitend te gebruiken bij vrouwen.
Het schuitje kan eenvoudig tussen de dijen van een vrouwelijke patiënt worden geschoven, zonder
dat deze de stuit moet optillen.

Hoge Gezondheidsraad
www.hgr-css.be

− 17 −

De vrouwenurinaal heeft dezelfde toepassing als een urineschuitje, maar kan grotere volumes
urine opvangen.

3.4 Plakzakje
Het betreft een zuiver opvangsysteem voor eenmalig gebruik voor kleine hoeveelheden urine
(staalafname) bij kinderen. Het zakje wordt over de vulva of de penis gekleefd.
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4. INDICATIES VOOR DE PLAATSING VAN EEN VERBLIJFSKATHETER, EEN
INTERMITTERENDE KATHETERISATIE, EEN EENMALIGE KATHETERISATIE
EN VOOR ANDERE METHODES
4.1 Algemene uitgangspunten
De plaatsing van een katheter wordt uitgevoerd op basis van een medisch voorschrift
(B2 handeling) dat rekening moet houden met de indicaties en eventuele tegenindicaties.
De hieronder geformuleerde aanbevelingen moeten worden aangevuld door de bestaande
procedures inzake preventie van zorg-gerelateerde infecties, zoals de procedures voor
handhygiëne, voor het reinigen en ontsmetten van medische hulpmiddelen, enz.
Katheteriseer uitsluitend indien er een specifieke indicatie bestaat en laat de katheter niet langer
dan noodzakelijk ter plaatse (CDC, 2009 - categorie IB). Het gebruik van urinaire katheters omwille
van incontinentie is niet geoorloofd.
Een chirurgische patiënt zal niet routinematig gekatheteriseerd worden (CDC, 2009- categorie IB).
Wanneer er bij deze patiënten een indicatie hiervoor bestaat, wordt de verblijfskatheter zo snel
mogelijk postoperatief verwijderd, bij voorkeur binnen de 24 uur, tenzij er een specifieke indicatie
voor verlengd gebruik is (CDC, 2009– categorie IB).

4.2 Indicaties voor een eenmalige transurethrale katheterisatie
Een eenmalige katheterisatie is aangewezen in geval van een tijdelijke urineretentie waarvan
verwacht wordt dat deze zich oplost na de katheterisatie.
Ook de lokale toediening van medicatie of de uitvoering van bepaalde onderzoeken en
behandelingen, bv. cystografie, verantwoorden een eenmalige katheterisatie. (CDC, 2009).
Eenmalig katheteriseren voor het afnemen van een staal is enkel verantwoord indien een staal
name via midstream niet mogelijk is (CDC, 2009).
Bij vermoeden van een overvulde blaas, laat de suprapubische echografie toe het urinevolume in
de blaas te beoordelen. Indien een echografie niet mogelijk is, kan men een eenmalige
katheterisatie uitvoeren (CDC, 2009).

4.3 Indicaties voor een intermitterende transurethrale katheterisatie
Intermitterende katheterisatie wordt verkozen boven urethrale of suprapubische katheterisatie
(CDC, 2009 – Categorie II) bij patiënten met blaasledigingsstoornissen (ruggenmergletsel,
chronische urineretentie, myelomeningocele, neurogene blaas, enz.).
Als de patiënt in de mogelijkheid geacht wordt zich zelf te sonderen, word dit aangemoedigd en
moet hij voor deze techniek evenals voor de opvolging van mogelijke verwikkelingen worden
opgeleid (cf. bijlage 2. « Patiëntparticipatie - Empowerment »).
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4.4 Indicaties voor een transurethrale verblijfskatheter
Voor een transurethrale verblijfskatheter weerhouden we volgende indicaties:
- De patiënt heeft een urinaire retentie (CDC, 2009).
- Er is nood aan accurate metingen (< 2 uur) van het urinedebiet bij kritiek zieke patiënten
- Perioperatief gebruik bij specifieke chirurgische procedures:
- Patiënten die een urologische of gynaecologische ingreep ondergaan:
- ter bescherming van suturen,
- omwille van continue blaasspoeling postoperatief of hematurie,
- bij ingrepen waar een lege blaas noodzakelijk is (CDC, 2009).
- Verwachte langdurige (> 3 uur) ingreep.
Katheters die om deze reden geplaatst zijn, dienen in de verkoeverkamer verwijderd te
worden (CDC, 2009).
- Patiënten die peroperatief grote volumes infuusvloeistof of diuretica zullen krijgen
(CDC, 2009).
- Nood aan (intra-operatieve) monitoring van het urinedebiet (CDC, 2009)
- Bevorderen van de wondheling van een open uitgebreide sacrale of perineale wonde bij
vrouwelijke incontinente patiënten (CDC 2009)
- Patiënten bij wie een verlengde immobilisatie vereist is (bv. potentieel instabiele thoracale of
lumbale wervelzuil, multipele traumata zoals bekkenfracturen) (CDC, 2009)
- Verhogen van het comfort bij palliatieve zorg (CDC, 2009)
- Toedienen van cytotoxische medicatie t.h.v. de blaas
- Intra-abdominale drukmeting (peroperatief, op een intensieve zorgafdeling).

4.5 Indicaties voor een suprapubische verblijfskatheter
Er is nog verder onderzoek vereist betreffende de risico’s en voordelen van een suprapubische
katheter ter vervanging van een urethrale verblijfskatheter bij specifieke patiëntengroepen die voor
korte of middellange termijn een katheter nodig hebben, in het bijzonder wat betreft de
verwikkelingen bij het plaatsen van de katheter en de punctieplaats (CDC, 2009).
De indicaties zijn dezelfde als deze voor een transurethrale verblijfskatheter, met als bijkomende
indicaties deze waar een transurethrale katheter onmogelijk is zoals trauma, urethrastenose, enz.
Het gaat om een invasieve handeling waarvan de indicaties moeten gerespecteerd en beslist
worden door de arts in overleg met de uroloog of een arts vertrouwd met het gebruik ervan.

4.6 Overzicht indicaties urinaire katheters en externe opvangsystemen
Indien voor een indicatie meer dan één vorm van katheterisatie mogelijk is, wordt steeds voor de
minst invasieve vorm geopteerd (zo links mogelijk in de tabel 2).
Voor de suprapubische verblijfskatheter kunnen alle indicaties van de transurethrale
verblijfskatheter weerhouden worden, specifiek indien een transurethrale katheterisatie niet
mogelijk is, indien de katheterisatie langdurig zal zijn (> 6 weken), i.g.v. fecale incontinentie bij
vrouwelijke patiënten.
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Tabel 2: Overzicht indicaties urinaire katheters en externe opvangsystemen.
Indicatie

Extern
opvangsysteem
(EO, niet
invasief) of
blaasechografie
(BE)

(Acute, chronische)
urineretentie
Strikte opvolging (<2uur)
van urinedebiet bij
kritieke patiënten
Perioperatieve indicaties
 Bepaalde
urologische of
gynaecologische
ingrepen
 Verwachte
langdurige ingreep
(> 3uur)
 Ingreep met grote
volumes
infuusvloeistoffen
of diuretica tijdens
de ingreep
 Nood aan intraoperatieve
informatie over
urinedebiet
 Continue
postoperatieve
blaasspoeling of
hematurie
(postoperatief?)
 Postoperatieve
bescherming van
suturen t.h.v.
genito-urinair
stelsel
Incontinentie al dan niet
met beperkte sacrale of
perineale wonde
Incontinentie met
uitgebreide sacrale of
perineale wonde
Verplichte langdurige
immobilisatie (bv.
ruggenmergletsels,
bekkenfracturen)
Comfort voor de
palliatieve patiënt
Lokale behandeling
t.h.v. de blaas met
cytotoxische therapie
(excl. antiseptica)

Eenmalige transurethrale
katheterisatie

Intermitterende
transurethrale
katheterisatie

Trans
urethrale /
Suprapubische
verblijfskatheter

X

X

X

X (EO)

X

X

X

X

X

X

X

X (EO)

X (EO)
(bij de man)

X
(bij de vrouw)

X (EO)
(bij de man)

X

X (EO)
(bij de man)

X

X
X
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X

X

X

Onbehandelbare
blaasledigings
stoornissen / chronische
urineretentie /
neurogeen blaaslijden
Bepaalde urologische
onderzoeken
Intra-abdominale
drukmeting
Urinecultuur indien
midstream onmogelijk
Blaasresidubepaling
Blaasresidubepaling
indien blaasechografie
onmogelijk is of
ontbreekt
(zwangerschap, ascites,
suprapubische wonde)
Blaasspoeling bij
specifieke pathologie
zoals hematurie,
blaaschirurgie met
gebruik van
darmsegment
Trauma of tumor t.h.v.
bekken

X

X (soms
uitgevoerd met
verblijfskatheter)
X
X (EO)

X

X (BE)
X

X

X

X
suprapubisch

De tabel is ook in een uitprintbare versie in bijlage 2 geplaatst (voor de werkvloer).

4.7 Referenties
CDC - Centres for diseases control. Guidelines for prevention of catheter-associated urinary tract
infections. 2009.
EAUN - European association of urology nurses. Guidelines manual. 2013.
IHI - Institute for Healthcare Improvement. How-to Guide: Prevent Catheter-Associated Urinary
Tract Infection. 2011.
WIP - werkgroep infectiepreventie. Preventie van infecties als gevolg van blaaskatheterisatie via
de urethra. 2010.
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5. PREVENTIEVE MAATREGELEN M.B.T. MATERIAALKEUZE
5.1 Katheters
Katheters worden van verschillende materialen gemaakt. Bij de keuze van een katheter moet men
letten op: gebruiksgemak, bio-compatibiliteit, allergie (latex), neiging tot korstvorming en vorming
van biofilm, comfort van de patiënt, enzovoorts. Hoewel geen indicatie op zich, kunnen urethrale
katheters, behalve voor het draineren van urine, eventueel ook voor continue temperatuurmeting
of voor intra-abdominale drukmeting aangewend worden. Verblijfskatheters bestaan ook met 2 of
3 lumina. Men kan stellen dat een standaardkatheter bestaat, uit latex, siliconen of polyvinylchloride
PVC, al of niet met een coating. Sommige fabrikanten maken katheters zonder phtalaten en pvc
maar op basis van polymeren, omdat pvc chloor en weekmakers bevat, die slecht zijn voor het
milieu (EAUN, 2013).
5.1.1

Materialen

Materialen voor verblijfskatheters
Latex
In zorginstellingen wordt het gebruik van materiaal met latex vermeden omwille van het gevaar
voor – mogelijk ernstige – allergische reacties.
Latex wordt gemaakt van natuurlijk rubber en is een flexibel materiaal, maar heeft enkele nadelen.
Het gebruik van latexkatheters wordt beperkt tot kortdurende verblijfskatheters en wordt waar
mogelijk vermeden om de volgende redenen: er bestaat niet enkel een risico van een mogelijk
ernstige allergische reactie, maar ook van irritatie van de mucosa, korstvorming en evolutie naar
een urethravernauwing of –overgevoeligheid (EAUN, 2013).
Siliconen
De siliconen katheter (100 % siliconen) is zeer zacht voor het slijmvlies en is hypoallergeen. Een
siliconen katheter heeft een groter lumen dan een latexkatheter. Bij een ongecoate katheter is het
lumen ook iets groter dan bij gecoate katheters. Siliconen katheters veroorzaken minder
slijmvliesirritatie, minder korstvorming en beschadiging, verstoppen minder snel, waardoor men ze
langer ter plaatse kan laten.
Materialen voor intermitterend/éénmalig katheteriseren
Siliconen- en latexkatheter
Zie verblijfskatheters
PVC
Polyvinylchloride PVC is een thermoplastische polymeer dat zowel goedkoop, duurzaam als
flexibel is. PVC katheters zijn doorzichtig en worden meestal gebruikt voor éénmalig gebruik. PVC
op zich is rigide en kan oncomfortabel zijn voor de patiënt maar, bij lichaamstemperatuur verweekt
het materiaal. Afhankelijk van het gebruik kan het materiaal geproduceerd worden in hardere of
zachtere versie waardoor men een katheter met de juiste stijfheid, stabiliteit en knikweerstand kan
ontwikkelen. De katheter kan ongemakken veroorzaken omwille van het ontwikkelen van eventuele
allergieën en huidovergevoeligheden (EAUN, 2013).
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POBE
Polyolefine (based) elastomeer POBE is een kunststof op basis van uitsluitend koolstof en
waterstof, zonder weekmakers en phtalaten, en is dus PVC vrij.
Dit materiaal wordt steeds meer gebruikt voor katheters voor éénmalige katheterisatie.
5.1.2

Coatings voor katheters

5.1.2.1 Glijdende coatings
Hydrogelcoating:
Deze coating kan zowel bij de latex - als bij de siliconenkatheter worden toegepast. Katheters met
een hydrogelcoating zijn zacht en zeer biocompatibel. Omdat ze hydrofiel zijn, absorberen ze vocht
en vormt zich een zacht kussentje rondom de katheter. Zo verminderen ze wrijving en
urinewegirritatie (EAUN, 2013).
Er bestaan ook latexkatheters met hydrogelcoating op de binnen- en buitenzijde, maar dan nog
zijn deze niet geschikt voor patiënten met latexallergie.
Siliconen-elastomeer coating:
Katheters met een siliconen-elastomeer coating zijn latexkatheters die zowel aan de binnen- als
buitenzijde met siliconen zijn gecoat. Elastomeren zijn polymeren met rubberachtige
eigenschappen. De katheter is net zo sterk en flexibel als latex, is net zo duurzaam en geeft weinig
kans op korstvorming, irriteert het slijmvlies minder snel en incrusteert minder snel dan een katheter
gemaakt van 100 % latex. Deze zijn niet geschikt voor patiënten met latexallergie (EAUN, 2013;
WIP, 2010).
Siliconencoating:
Een latexkatheter met siliconencoating kan gebruikt worden voor eenmalige katheterisatie of voor
een verblijfskatheter met korte verblijfsduur (<7 dagen). Silicone vereenvoudigt het inbrengen en
helpt beschadiging van de binnenwand van de urethra te voorkomen. Deze katheters zijn ook niet
geschikt voor patiënten met latexallergie (EAUN, 2013).
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5.1.2.2 Antiseptische/antibiotische coatings
Zilvercoating
Dit type coating combineert een dun laagje zilververbinding met hydrogel. Het zilver is antiseptisch.
Deze coating met een zilverhydrogel vind je bij een latex- of siliconenkatheter. Zilvergecoate
katheters kunnen het voorkomen van asymptomatische bacteriurie tijdens de eerste week
verminderen. Er is enig bewijs voor een verminderde kans op symptomatische urineweginfectie
(EAUN, 2013).
Nitrofurazonecoating
Er zijn katheters verkrijgbaar die gecoat zijn met nitrofurazone. Nitrofurazone is een bactericide
stof die als lokaal antibioticum wordt gebruikt. Antibiotisch geïmpregneerde katheters kunnen het
voorkomen van asymptomatische bacteriurie tijdens de eerste week verminderen. Volgens Tenke
(2008) is er geen bewijs dat met antibiotica geïmpregneerde katheters de kans op een
symptomatische urineweginfectie verminderen. Daarom kunnen deze niet worden aanbevolen.
Toxiciteit en/of antibioticaresistentie bij het gebruik van antimicrobiële katheters is niet bekend
(EAUN, 2013).

Aanbevelingen
In een Cochrane-review van 2007 en 2014 werd onvoldoende bewijs gevonden om het beste
type verblijfskatheter voor langdurige blaasdrainage bij volwassenen te bepalen. Siliconen
katheters verdienen echter de voorkeur omdat deze het risico op korstvorming bij langdurig
gekatheteriseerde patiënten verminderen (EAUN, 2013; UROBEL, 2011).
Katheters met een glijdende coating hebben geen meerwaarde t.o.v. katheters zonder glijdende
coating wat betreft de preventie van urineweginfectie.
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Tabel 3: Overzicht van de verschillende kenmerken omtrent de materiaalkeuze

Materiaal

100 % Siliconen

100 % Latex

Hydrogelcoating
Latex

Hydrogelcoating
Siliconen

Siliconen-elastomeer
Latex

Siliconencoating
Latex
Zilvercoating
Latex
Siliconen
Nitrofurazonecoating
PVC

POBE

Beoogde kenmerken

- hypoallergeen
- zacht voor het slijmvlies
- verminderd risico op
korstvorming
- verstopt minder snel
voor patiënten met
latexallergie
- hoge oppervlaktewrijving
- vlugger korstvorming
- absorbeert vocht
- NIET voor patiënten met
latexallergie
- zacht en biocompatibel
- minder wrijving
- minder urinewegirritatie
- vormt een zacht
kussentje rond de
katheter
- NIET voor patiënten met
latexallergie
- zacht en biocompatibel
- minder wrijving
- minder urinewegirritatie
- vormt een zacht
kussentje rond de
katheter
- voor patiënten met
latexallergie
- verminderd risico op
korstvorming
- minder irritatie
- minder snel incrustatie
- NIET voor patiënten met
latexallergie
NIET voor patiënten met
latexallergie
verminderen incidentie asymptomatische
bacteriurie op korte
termijn
verminderen incidentie asymptomatische
bacteriurie op korte
termijn
Flexible
rigide en semi rigide
versie afhankelijk van het
soort weekmakers eraan
toegevoegd
PVC vrij

Gebruiksduur

Eenmalige /
Suprapubische intermitterende
Verblijfskatheter katheterisatie
katheterisatie

langdurig
gebruik
X

X

X

kortdurend
gebruik
X

langdurig
gebruik
X

X

X

X

X

X

langdurig
gebruik

langdurig
gebruik

kortdurend
gebruik

X

kortdurend
gebruik

X

kortdurend
gebruik

X

X

X

Onder “kortdurend gebruik” verstaat men minder dan 7 dagen. Indien bij plaatsing van de katheter
een verblijfsduur van meer dan 4 dagen voorzien wordt, kiest men onmiddellijk voor een katheter
voor langdurig gebruik. Onder “langdurig gebruik” wordt maximaal 3 maanden verstaan.
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5.1.3

Kathetertip

Kathetertips bestaan er in vele vormen, elk met een specifieke functie. De meeste zijn bedoeld
voor specifieke urologische problemen.
Een courante kathetertip is de Nelaton, zowel voor vrouwen als mannen; bij moeilijk invoeren van
de katheter bij mannen kan een Tiemann aanbevolen worden omwille van meer stevigheid en de
vorm van de kathetertip.
5.1.4

Ballon

Op het uiteinde van de verblijfskatheter zit een ballon die via een ventiel met een spuit kan
opgeblazen worden. Doel van de opgeblazen ballon is belemmeren dat de katheter uit de blaas
glijdt. Op elke katheter staat de optimale vullingsgraad van de ballon vermeld.
Als er toch urineverlies is naast de katheter, is het zinloos de ballon meer te vullen of een katheter
met grotere balloninhoud te plaatsen.
Indien de ballon met te weinig of te veel vloeistof gevuld is, kan de kathetertip kantelen en de
afsluiting van de katheteropeningen veroorzaken alsook irritatie van de blaaswand en dit alles kan
blaasspasmen veroorzaken. Een overvulde ballon zorgt ervoor dat er meer urine in de blaas blijft.
De ballon van een katheter die niet volledig uit siliconen bestaat, wordt met steriel water gevuld;
de ballon van een siliconenkatheter kan na een tijd vloeistof verliezen en wordt daarom best gevuld
met een glycerine-oplossing (10 % glycerine – 90 % steriel water).
5.1.5

Diameter

De diameter van de katheter wordt uitgedrukt in Charrière (1mm=3 Ch). De Charrière geeft de
buitendiameter aan. De maten variëren van Ch. 6 tot Ch. 30 en ze nemen toe per 2 Charrière.
Voor kleine kinderen gebruikt men Ch 6 tot 10. Voor kinderen vanaf 12 jaar: Ch10. Bij deze kleine
Charrièrematen is er meestal een mandrin aanwezig in de katheter omdat deze door de kleine
afmeting te flexibel is om vlot in te brengen.
Voor volwassenen maakt men volgend onderscheid:
- in geval van heldere urine, geen bezinksel, gruis of hematurie volstaat Ch 12 – Ch 14. In de
praktijk blijkt Ch 16 een vlottere plaatsing te bieden en zo ook minder risico op traumatisatie.
- in geval van licht troebele urine, lichte hematurie met of zonder stolsels, geen of weinig gruis of
bezinksel moet tenminste Ch 16 gebruikt worden
- bij matig tot veel gruis of bezinksel en bij hematurie met middelgrote stolsels wordt Ch 18
aanbevolen.
- bij ernstige hematurie, als spoelen noodzakelijk is, gebruikt men Ch 20 – Ch 24.
Deze Charrière–maten gelden zowel voor de transurethrale als suprapubische katheter.
De maat van de katheter staat op de katheter en is herkenbaar aan de internationale kleurcode.
Het lumen van de katheter kan variëren volgens de verschillende kathetermaterialen zoals bij latex
en siliconen. Het lumen kan zelfs tussen katheters van hetzelfde materiaal verschillen afhankelijk
van fabrikant tot fabrikant. Een katheter met een hogere Ch heeft niet noodzakelijk een grotere
interne diameter.
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5.2 Urinecollector
Indien niet voorzien door de fabrikant, moet de urinecollector met de verblijfskatheter of
suprapubische katheter verbonden worden vóór de plaatsing van de katheter. De verdere keuze
van urinecollector hangt af van de indicatie voor de verblijfskatheter.
5.2.1

Volume

Er is keuze tussen een urinecollector voor bevestiging aan het bed met een minimum capaciteit
van 1500 ml, een beenzak van 300 tot 800 ml en een urinecollector met urinemeter voor een strikte
opvolging van de diurese (per 10 ml). Omwille van het behoud van een gesloten drainagesysteem
is het van belang vooraf te bepalen of een urinemeter een vereiste is. Bij een katheter voor
blaasspoeling omwille van hematurie of na urologische ingrepen kan een urinecollector met een
groter volume (4 liter) aangewezen zijn.
5.2.2

Afvoerleiding

De leiding is bij voorkeur een antiknik-leiding. Het afknikken van de leiding kan opstapeling van
urine in de blaas veroorzaken, wat het risico op infectie kan verhogen. Dit veroorzaakt discomfort
voor de patiënt en eventueel urineverlies naast de katheter. Het afknikken kan ook optreden aan
de overgang van de afvoerleiding naar de urinecollector. Een goede fixatie van de urinecollector
en controle op de afloop van urine zijn belangrijk.
De leiding moet voldoende lengte hebben om de patiënt niet te hinderen bij het bewegen in bed.
Anderzijds mag de lengte van de afvoerleiding geen aanleiding geven tot te grote volumes urine in
de afvoerleiding.
In hoeverre de diameter van de leiding een invloed heeft op het ontstaan of vermijden van
bacteriurie of infectie is niet bekend.
5.2.3

Terugslagklep

De urinecollector moet voorzien zijn van een terugslagklep. Deze moet ervoor zorgen dat bij
manipulatie van de urinecollector of beweging van de patiënt, de urine niet in de katheter kan
terugvloeien. In hoeverre een Pasteurkamer een betere bescherming tegen infectie biedt dan een
terugslagklep is niet duidelijk.
5.2.4

Staalafnameplaats

Op de afvoerleiding is een prikplaats voorzien voor afname van een urinestaal met of zonder naald.
Dit voorkomt ontkoppeling van het drainagesysteem voor staalafname.
Bij het ontbreken van een staalafnameplaats kan de staalafname op aseptische wijze uitgevoerd
worden door de katheter aan te prikken met een fijne naald aan de tegenovergestelde zijde van
het lumen waarlangs de ballonvloeistof ingespoten wordt.
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5.2.5

Aftapkraan

Om vervanging van de urinecollector - en bijgevolg openen van het drainagesysteem - te vermijden
moet die voorzien zijn van een aftapkraan. Hierin bestaan verschillende modellen zoals kruiskraan,
klepkraan, enz. De kraan moet gemakkelijk met één hand te openen zijn en moet goed afsluiten.
5.2.6

Ophangsysteem

Geen aanbeveling.
5.2.7

Steriel of niet-steriel

In hoeverre de steriliteit van de urinecollector belang heeft ter preventie van infectie is niet gekend
(geen evidentie), net zo min is het bewezen dat een niet-steriele urinecollector even veilig is. Om
praktische redenen wordt tijdens de katheterisatie de voorkeur gegeven aan een steriele
urinecollector.
De zuiverheid van de connectie met de urinaire katheter moet gewaarborgd zijn. Dit geldt ook voor
de beenzak.
5.2.8

Afsluitventiel

Op het uiteinde van een urethrale of suprapubische katheter kan een afsluitventiel aangesloten
worden. Dit laat toe de blaas - via de katheter - te ledigen door het openen van de klem.
Bij de verzorgingstechnieken kan vermeld worden dat deze afsluitklem dagelijks bij het intiem toilet
gereinigd wordt en samen met de katheter vervangen wordt. Op dit afsluitventiel kan een
urinecollector aangesloten worden indien noodzakelijk.
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5.3 Glijmiddel
Zowel bij mannen als vrouwen is het gebruik van een glijmiddel voor de katheterisatie aanbevolen
volgens de voorschriften van de fabrikant (Gould et al., 2014 ; Lo et al., 2014). Het glijmiddel
vermijdt traumatisatie van de mucosae in de urethra en beperkt zo de kans op een infectie. Gebruik
steeds een steriel verpakt glijmiddel voor éénmalig gebruik. Bij mannen is de urethra 18 tot 22 cm
lang en wordt er minimaal 10 ml glijmiddel rechtstreeks in de urethra geïnstilleerd. Wanneer een
moeilijke katheterisatie wordt verwacht bv. bij prostaatproblemen, gebruikt men best 20 tot 30 ml
glijmiddel (UROBEL, 2011). De vrouwelijke urethra is veel korter (3 tot 5 cm) maar heeft geen
smeerklieren waardoor het gebruik van glijmiddel eveneens nodig is. Men kan een kleine
hoeveelheid (5ml) glijmiddel in de urethra instilleren of het glijmiddel op de katheter aanbrengen
voor de katheterisatie. De instillatie van glijmiddel in de urethra geeft geen betere pijnreductie
tijdens de katheterisatie (Stav et al., 2015).
Er zijn verschillende soorten glijmiddel (EAUN, 2013) beschikbaar:
- Glijmiddel met water en glycerine
- Glijmiddel zonder anestheticum lignocaïne/lidocaïne en/of chloorhexidine
- Glijmiddel met chloorhexidine (= antiseptisch)
- Glijmiddel met anestheticum lignocaïne/lidocaïne
Een verdovend glijmiddel, bijvoorbeeld op basis van lidocaïne kan de pijn tijdens katheterisatie
verminderen zowel bij mannen als vrouwen (Chan et al., 2014 ; Siderias et al., 2004; Chung et al.,
2007).
Hierbij is het van belang dat de voorgeschreven inwerktijd wordt gerespecteerd (Garbutt et al.,
2008). Ook moet vermeld worden dat patiënten die anti-aritmica, bètablokkers of Ca-antagonisten
nemen en patiënten met een allergie voor lidocaïne bijwerkingen kunnen vertonen (UROBEL,
2011). Het toedienen van te grote hoeveelheden, te kleine tijdsintervallen tussen het toedienen van
meerdere doses en een langere duur van urethrale blootstelling kunnen resulteren in hoge plasma
levels van lidocaïne en tot ernstige ongewenste reacties leiden (Tzorkis et al., 2009). Hierbij speelt
ook de integriteit van de urethrale mucosae een rol, aangezien absorptie van lidocaïne sneller zal
gebeuren via beschadigde mucosae. Tijdens de insertie van een transurethrale katheter ontstaat
gewoonlijk een migratie van bacteriën en kunnen deze in de blaas terechtkomen. De hypothese
dat het gebruik van een glijmiddel met ontsmettende werking, bijvoorbeeld op basis van
chloorhexidine, leidt tot een lager risico op een urineweginfectie na katheterisatie (zowel kort- als
langdurend), kon tot op heden niet worden bekrachtigd (Schiotz et al., 1996). Daarom is het niet
aanbevolen om routinematig een glijmiddel met ontsmettende eigenschappen te gebruiken.
Tenslotte bestaan er ook katheters met hydrofiele coatings of gels voor éénmalige of
intermitterende blaaskatheterisatie. Deze coatings of gels zijn gebruiksklaar of nog te activeren
door toevoeging van water dat in de verpakking aanwezig is.

Aanbeveling
Gebruik een steriel verpakt glijmiddel voor éénmalig gebruik zowel bij mannen als vrouwen.
Gebruik niet routinematig een glijmiddel met ontsmettende en/of anesthetische werking.
Respecteer de voorgeschreven contacttijd wanneer een glijmiddel met anesthetische werking
wordt gebruikt.
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5.4 Ontsmettingsmiddel of reinigingsmiddel
Voor het inbrengen van de urethrale katheter moet de genitale zone zuiver zijn. De meatus moet
onmiddellijk met steriel water vóór katheterisatie gereinigd worden. Het reinigen van de meatus
met steriel water geeft geen verhoging van het infectierisico ten opzichte van het ontsmetten van
de meatus (Webster et al., 2001 ; Cheung et al., 2008 ; Al-Farsi et al., 2008 ; Sublett, 2009 ;
Hegeholz, 2011 ; Nasiriani et al., 2009).

5.5 Fixatiemateriaal
Om traumatisatie door tractie te vermijden, wordt de katheter onmiddellijk na plaatsing gefixeerd.
Hiertoe kunnen bestaande hulpmiddelen zoals een beenband gebruikt worden, evenals kleefband
voor fixatie op de huid van de patiënt.
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6. PREVENTIEVE MAATREGELEN BIJ PLAATSING VAN EEN KATHETER
In het kader van de bescherming van de zorgverleners en van infectiebestrijding is het absoluut
noodzakelijk de “algemene voorzorgsmaatregelen” en de handhygiëne (cf. aanbevelingen
“Handhygiëne tijdens de zorgverlening” van HGR van 2005 {cf. “Aanbevelingen tijdens de
zorgverlening” van 2005, herziening in 2017}) in het bijzonder correct toe te passen bij alle
technieken ter hoogte van het urinestelsel.
Deze aanbevelingen dienen zowel tijdens verblijf in een zorginstelling als in de ambulante zorg
(huisarts, thuiszorg) toegepast te worden.

Volgende vier pijlers waarborgen een kwaliteitsvolle blaaskatheterisatie (Vahr et al., 2013):
- Het gebruik van katheters en de verblijfsduur van de katheter beperken.
- Een aseptische en atraumatische plaatsing waarborgen.
- Het drainagesysteem voortdurend gesloten houden.
- Zorgen voor een goede diurese en een onbelemmerde en continue drainage.

Omdat de plaatsing van een katheter een moeilijke techniek is, gebeurt dit idealiter door of onder
begeleiding van een gekwalificeerde medewerker.
De verpleegkundigen en de artsen moeten een degelijke opleiding over de aseptische
insertietechniek krijgen.
Preventie van urineweginfecties bij plaatsing van een katheter veronderstelt:


Aseptische plaatsing (A-III)
o Er wordt een steriel werkveld voorzien.
o Voor plaatsing moet de meatus zuiver zijn. Een intieme reiniging met water en neutrale
zeep bij zichtbare bevuiling is belangrijk. Het gebruik van een antisepticum voor het
inbrengen van de katheter wordt niet meer aangeraden en kan vervangen worden door
een grondige reiniging met steriel water.
o Indien niet vooraf bevestigd, wordt de blaaskatheter op de urinecollector aangesloten
vooraleer men met de plaatsing van de katheter begint. Het sonderen moet steeds met
een gesloten systeem gebeuren (bewijskracht A).
o Als de katheter voor plaatsing in contact kwam met de omgeving of met een ander
lichaamsdeel dan de meatus voor het plaatsen, moet deze in elk geval worden
vervangen alvorens over te gaan tot een tweede poging.
o Er worden steriele handschoenen voorzien of volgens de no touch techniek gewerkt.



Atraumatische plaatsing (A-III)
o Ataumatische plaatsing van de katheter is onontbeerlijk (A-III). Atraumatisch betekent
invoeren van de katheter zonder aandringen d.w.z. zonder weerstand te willen
overwinnen.
o Atraumatische plaatsing van de katheter veronderstelt steeds het gebruik van een
glijmiddel.
o Ook door het onmiddellijk fixeren van de katheter zullen (micro)traumata ten gevolge
van tractie vermeden worden.

Bij een mannelijke patiënt wordt het risico op trauma beperkt door het verticaal en gestrekt houden
van de penis tijdens het invoeren.
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Peno-scrotale
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urethra

meatus

Prostaaturethra

Membraneuze urethra
– externe sfincter

Bron: Dr Sanjay Kulkarni in http://www.strictureurethra.com/anatomy-and-patho-physiology.html
(dedicated website to the urethral pathology and management of urethral strictures).
De verschillende delen van de urethra waar het risico op trauma bij de man het hoogst is zijn
aangeduid in de figuur hierboven.
In het algemeen wordt de katheter niet ingevoerd tijdens een erectie; een reflex-erectie zoals zich
voordoet bij para- of tetraplegie of tijdens de intra-operatoire fase is echter geen contra-indicatie
voor katheterisatie.
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7. PREVENTIEVE MAATREGELEN TIJDENS DE ZORG VOOR EEN URINAIRE
KATHETER
7.1 Bewaren van het gesloten drainagesysteem


Katheter en urinecollector worden niet van elkaar losgekoppeld, maar steeds als geheel
vervangen; dit geldt ook bij accidentele verwijdering van de katheter of urineverlies naast de
katheter.



Indien een beencollector gebruikt wordt, blijft deze steeds aan de katheter bevestigd en wordt een
grotere urinecollector onder aan de beencollector aan- en afgekoppeld.

7.2 Waarborgen van urine-afvloei en voorkomen van reflux
Er wordt aanbevolen erop toe te zien dat de urine vrij kan aflopen (Grabe et al., 2009) (I-B), de
katheter mag niet verstopt zijn; het is belangrijk dat de katheter niet onder de dij van de patiënt ligt
om doorligwonden te vermijden.
 De urinecollector moet zo worden bevestigd op een statief of opgehangen (B-III) dat hij niet in
contact komt met de grond (Grabe et al., 2009). Er mag echter geen kromming in de afvoerleiding
ontstaan die het afvloeien van urine belemmert (stagnatie, vorming van een residu).
 De urinecollector en de afvoerleiding moeten zich steeds onder het niveau van de blaas bevinden.
 De urinecollector moet regelmatig evenals voor transport van de patiënt en op hygiënische wijze
worden leeggemaakt om overvulling te vermijden:
o
o
o

Asepsis moet hierbij worden nageleefd, het legen mag enkel gebeuren via het kraantje
onderaan de urinecollector en zonder dat dit in contact komt met het opvangrecipiënt.
Morsen moet worden vermeden door een voldoende groot recipiënt te gebruiken. Na
het ledigen wordt het uiteinde van het aftapkraantje ontsmet (WIP, 2010).
Elk recipiënt wordt na gebruik correct gereinigd en ontsmet in een bedpanspoeler.

7.3 Meatus zorg
 Bij aanwezigheid van een verblijfskatheter, wordt het gebruik van een antisepticum voor het intiem
toilet afgeraden (Grabe et al., 2009). De hygiëne van de meatusstreek wordt opgevolgd; de
reiniging gebeurt dagelijks met water en eventueel zeep en dit zolang de katheter aanwezig is.

7.4 Fixatie van de katheter
 Het vastmaken van de katheter draagt bij tot het bevorderen van de urine-afvloei, het voorkomen
van verplaatsing van de katheter en van traumatisatie van de urethra.
 Bij vrouwen wordt de katheter bevestigd aan de binnenkant van de dij (losse lus). Bij mannen wordt
de katheter bevestigd op de dij of ter hoogte van de buik bij een bedlegerige patiënt om te vermijden
dat de katheter op de urethra drukt ter hoogte van de peno-scrotale hoek (expert opinion).
 Om druknecrose van de penis te vermijden is bij de man regelmatige controle nodig.

Hoge Gezondheidsraad
www.hgr-css.be

− 38 −

7.5 Vervangen en verwijderen van het systeem
 Ingeval van urinaire infectie of het vermoeden ervan, moet men het volledig drainagesysteem
verwijderen of vervangen.
 De aanbevelingen voor de gebruiksduur van de katheter, zoals vermeld door de fabrikant, moeten
nageleefd worden.
 Het routinematig vervangen van de urinecollector is niet geïndiceerd. Wanneer dit toch
aangewezen is (bij problemen zoals verstopping of lekkage), moet het hele drainagesysteem (de
katheter en de urinecollector) vervangen worden.
 Het is nutteloos de verblijfskatheter af te klemmen vooraleer deze te verwijderen.
 Verwijder de katheter bij voorkeur op een tijdstip waarop de diurese de volgende 4 tot 6 uur
makkelijk kan opgevolgd worden (in de ochtend of einde van de nacht).
 Als de patiënt bijzonder angstig is of pijn heeft bij het verwijderen van de katheter adviseert men
traag en diep in te ademen. Wanneer een katheter moeilijk te verwijderen is, kan dit te wijten zijn
aan incrustatie of kraagvorming van de ballon. Er wordt geen te grote trekkracht gebruikt en men
controleert of het ballonnetje leeggelopen is. Als de weerstand blijft bestaan, zal men contact
opnemen met een arts.
 Opvolging na verwijderen van de katheter:
o

Globus vesicalis opsporen: afwezigheid van urine, pijn, gespannen buik bij palpatie,
imperatieve mictiedrang, agitatie.

o

Bij veelvuldige mictie met een klein volume moet men eraan denken urineretentie uit te
sluiten.

o

Controleren op klinische en biologische tekens van een urineweginfectie: koorts,
malaise of koude rillingen, uiterlijk aspect van de urine (troebele urine, hematurie),
suprapubische of costovertebrale pijn, dysurie, pollakisurie, pijnlijke mictie en urineincontinentie.

o

Systematisch microbiologisch urineonderzoek is niet nodig na verwijderen van de
verblijfskatheter; dit is enkel noodzakelijk bij tekens van infectie.

o

Blijf de patiënt voldoende vocht toedienen, tenzij bij contra-indicaties zoals
hartdecompensatie, anurie...

o

Houd een schema van de mictie bij (start mictie, frequentie, volume).

o

Een post-mictioneel residu en acute retentie kunnen optreden. Met een suprapubische
echografie van de blaas is het mogelijk dit uit te sluiten of te controleren.

7.6 Bewaken van de verblijfsduur van de katheter


Er moet dagelijks worden beoordeeld of de indicatie voor de urinekatheter nog aanwezig is (A-II).
De duur van het katheteriseren moet tot een minimum worden beperkt bij alle patiënten.



De dagelijkse evaluatie van de juiste indicatie wordt genoteerd in het verpleegkundig en/of medisch
dossier.
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7.7 Blaasspoeling en -instillatie
Een routinematige blaasspoeling met een antibacterieel middel (bijvoorbeeld chloorhexidine) wordt
niet aangeraden (Hooton et al., 2009) (D-II). Een blaasspoeling is enkel geïndiceerd bij hematurie,
slijmvorming, prostaat- of blaaschirurgie, enz. In dat geval is na wegspoelen van de bloedklonters
door een bevoegd persoon en op medisch advies, een continue spoeling in gesloten systeem met
behulp van een katheter met 3 lumina mogelijk.

7.8 Baden i.g.v. een verblijfskatheter
Douchen, baden en (revalidatie)zwemmen is toegestaan voor patiënten met suprapubische
katheter mits adequate afdekking van de insteekplaats van de katheter. Douchen met een urethrale
verblijfskatheter is toegestaan maar baden en revalidatiezwemmen zijn niet toegestaan.

7.9 Observatie van een patiënt met een urinaire verblijfskatheter
Dit omvat het toezicht op het drainagesysteem, de diurese en tekens van infectie.

7.10

Bevorderen van de diurese

Een goede vochtinname is belangrijk om voldoende diurese te garanderen. Het is essentieel om
gekatheteriseerde patiënten correct te hydrateren, tenzij hiervoor een contra-indicatie bestaat.

7.11
Aanzuren van de urine en het gebruik van veenbessen in de preventie
van UWI
In Noord-Amerikaanse veenbessen (Vaccinium macrocarpon Aiton) zitten bepaalde stoffen,
proanthocyanidines (PAC type 1), die de adhesie van E. coli aan de urinaire mucosa verhinderen,
waardoor de kolonisatie van de blaas, nieren en urinewegen afgeremd wordt en de kans op een
klinische urineweginfectie daalt. Dit mechanisme werd goed onderzocht en is bewezen. Het gebruik
van veenbessensap of extracten van veenbessen wordt dan ook aangeraden bij deze patiënten
die frequent aan symptomatische infecties zijn blootgesteld.
Een meta-analyse (Jepson, 2012) heeft het voordeel van de veenbessen ter preventie van
recidiverende uriniaire infecties niet kunnen onderstrepen, terwijl een recent artikel de verschillen
toont op het vlak van de doeltreffende informatie die de geobserveerde onenigheid in de literatuur
verantwoordt (Liska, 2016). We kunnen dus niet met zekerheid besluiten dat deze preventieve
maatregel doeltreffend is. Daarenboven, vindt de European Food Safety Authority (EFSA) - in het
kader van de herziening van alle gezondheidsbeweringen (Reglement 1924/2006) – dat de
geleverde studies omtrent de veenbessen niet voldoende zijn om de gezondheidsbeweringen
omtrent de urinaire infecties te ondersteunen.
Dit is te verklaren door het feit dat de gebruikte veenbespreparaten niet gestandaardiseerd zijn (in
dosis of vorm) en mogelijk niet of onvoldoende van de werkzame PAC’s bevatten. Deze producten
worden gecommercialiseerd als voedingssupplementen, waardoor de controle op hun
samenstelling sterk verschilt van geneesmiddelen. Opdat zij het beoogde doel kunnen bereiken,
zouden zij minstens 36 mg PAC type 1 moeten bevatten (= ongeveer 300 ml veenbessensap) en
zouden zij tweemaal per dag moeten worden toegediend om een hele dag te beschermen
(Oosterlinck & Everaert, 2012). Alleen producten die deze geschikte samenstelling kunnen
bewijzen, komen dus in aanmerking.
Het bevorderen van de diurese en aanzuren van de urine zijn preventieve maatregelen die ook bij
patiënten zonder urinaire katheter zinvol zijn om urineweginfecties te voorkomen.
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Aanbevelingen
- Houd het drainagesysteem gesloten.
- Zorg voor een goede fixatie van het systeem, een goede urine-afvloei en een naar beneden
hangende zak.
- Behoud een goede hydratatie.
- Ga dagelijks na of het nodig is om de katheter te behouden en houd dit bij in het patiëntendossier.
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8. VRAGEN EN ANTWOORDEN
8.1 Wat te doen in het geval van weerstand bij het plaatsen van een
verblijfskatheter?


Als er sprake is van lichte weerstand, kan men proberen de patiënt te helpen zich te ontspannen
alvorens een tweede poging te ondernemen en kan men opnieuw een glijmiddel instilleren
(voorverpakt in unidosis).



Als de weerstand blijft bestaan kan het gaan om een urethrastenose of sfincterspasme en mag
men niet blijven aandringen.



Als er een probleem optreedt, moet de uroloog of de behandelende arts om advies gevraagd
worden.

8.2 Wat te doen als er geen urine-afvloei is na het invoeren van de katheter?


Om te objectiveren of er geen urine-afvloei is, moet men zich ervan vergewissen dat de patiënt
de blaas niet volledig heeft geleegd vóór de plaatsing van de katheter en dat de katheter correct
is geplaatst (diep genoeg in de blaas).



Ontbreken van urine kan het gevolg zijn van een verstopping van de katheter of van een lege
blaas. Volgende acties kunnen ondernomen worden:
- uitsluiten of de afvoerleiding ergens een knik vertoont,
- via echografisch onderzoek nagaan of er urine in de blaas aanwezig is,
- druk uitoefenen op de onderbuik of de patiënt op de hand laten blazen,
- de katheter zachtjes verplaatsen.



Indien deze acties het probleem niet oplossen is het advies van een uroloog nodig.

8.3 Wat te doen als er urineverlies is naast de katheter?
Bij urinelekken kan nagegaan worden of er blaascontractie is; of er atonie van de sfincter is (bij
vrouwen) of een constipatieprobleem.
Urinelekken zullen meestal een gevolg zijn van verstopping (zie hierboven voor aanpak) of
blaasspasmen door irritatie of infectie en dan is het nodig een uroloog te contacteren voor verdere
diagnose en/of behandeling.

8.4 Is de aanwezigheid van een epidurale pijnpomp een reden tot plaatsen of
behouden van een blaaskatheter?
Neen.
Een epidurale pijnpomp kan, vooral bij mannen, urineretentie verwekken maar dat is niet de regel.
Wanneer er een katheter zit voor een andere reden is het wenselijk die te behouden tot het ogenblik
dat de patiënt goed kan meewerken en kan aangeven of hij mictiemoeilijkheden voelt. Dit is zelden
langer dan de eerste 24uur na ingreep. Men zal de patiënt ook regelmatig controleren op
blaasresidu. Eenmalige katheterisatie verdient dan meestal de voorkeur boven een verblijfkatheter.
Mannen of vrouwen met reeds mictieproblemen op voorhand, kunnen op deze regel een
uitzondering zijn.
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8.5 Hoe groot mag het gemeten blaasresidu zijn vooraleer men katheteriseert?
De normale blaascapaciteit ligt tussen 350 tot 450ml. Sommigen geven reeds eerder een sterk
gevoel tot mictie aan terwijl anderen veel hogere volumes aankunnen zonder problemen. Het lijkt
veilig te katheteriseren bij residu vanaf 600ml. Bestaat er evenwel sterke mictiedrang dan zal men
voor het comfort van de patiënt eerder ingrijpen. De klachten moeten dan ook meteen na deze
ingreep verdwijnen. Indien dit niet het geval is, is er een andere oorzaak voor de klachten en dient
een arts geraadpleegd.
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9. KWALITEITSINDICATOREN EN ZORGBUNDELS
9.1 Kwaliteitsindicatoren
9.1.1

Inleiding

De voorgestelde kwaliteitsindicatoren zijn geselecteerd op basis van de Aanbevelingen en de
beschikbare literatuur. Het uiteindelijk doel is de zorg volgens deze Aanbevelingen uit te voeren en
zo optimale infectiepreventie te garanderen. Deze indicatoren zijn een instrument dat inzicht geeft
in de mate van naleving van de richtlijnen en een hulpmiddel om deze naleving te bevorderen.
Indien bij registratie van de indicatoren blijkt dat de beoogde doelen niet bereikt worden, moet
nagegaan worden waar noodzaak en mogelijkheden voor verbetering zijn. Na deze bijsturing kan
a.h.v. deze indicatoren terug nagegaan worden of de verbeteracties succesvol zijn. Een
regelmatige toetsing a.h.v. indicatoren kan helpen de naleving van de richtlijnen blijvend op te
volgen en bij te sturen waar nodig.
De indicatoren zijn onderverdeeld in structuur-, proces- en resultaatindicatoren. Resultaten van
metingen van indicatoren worden gerapporteerd aan het volledig ziekenhuis en aan de betrokken
afdeling, zodat deze zelf mee kunnen instaan voor de opvolging en eventuele verbeteringen van
het proces.
Voor de resultaatindicatoren zijn er 2 mogelijke indicatoren: symptomatische urineweginfecties en
bacteriemie/septicemie met een urinaire oorsprong. Bacteriemie/septicemie met een urinaire
oorsprong is vervat in het nationaal protocol van het WIV voor het bewaken van ziekenhuis
(zorg)geassocieerde septicemieën en kan op die manier opgevolgd worden. Voor de andere
resultaatindicatoren, zoals bacteriurie of klinische UWI, zijn geen nationale bewakingsprogramma’s
beschikbaar momenteel, zij kunnen met een lokaal bewakingsprogramma opgevolgd worden.
Procesindicatoren volgen de processen op, zowel voor plaatsing van de katheter als voor zorg bij
aanwezigheid van de katheter en dit kan onder de vorm van “carebundles”.
Structuurindicatoren beschrijven de structuren (voornamelijk materialen) die noodzakelijk zijn voor
de preventie van urineweginfecties.
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9.1.2

Voorgestelde indicatoren

Een eerste groep indicatoren zijn de structuurindicatoren die gebruikt kunnen worden bij de
introductie van de richtlijnen voor plaatsing van een urinaire katheter. Ze zijn vooral gericht op de
eigenschappen en de beschikbaarheid van het materiaal voor de zorgverstrekkers.















De verblijfskatheters voor volwassenen hebben een Charriere tussen 12 en 18.
Er zijn siliconenkatheters beschikbaar.
Er zijn suprapubische katheters beschikbaar.
Er zijn drielumenkatheters beschikbaar.
Er zijn alternatieven voor de verblijfskatheter beschikbaar (condoomkatheter,
incontinentiemateriaal, enz.)
De urineopvangzakken hebben een capaciteit van tenminste 1500 ml.
De urineopvangzakken (incl. beenzakken) zijn degelijk en stofvrij verpakt.
De urineopvangzakken(incl. beenzakken) hebben een aftapkraan.
De urineopvangzakken (incl. beenzakken) hebben een goede bevestigingsmogelijkheid.
De urineopvangzakken hebben een staalafnameplaats (bij voorkeur naaldloos).
De urineopvangzakken (incl. beenzakken) hebben een terugslagklep.
Het glijmiddel is steriel verpakt en voor eenmalig gebruik (voorverpakt in unidosis).
Er is een draagbare/portatief blaasechografie beschikbaar dat bereikbaar is.
Er is fixatiemateriaal beschikbaar (beenband, enz.)

Procesindicatoren betreffen de plaatsing van de urinaire katheter en de zorg tijdens aanwezigheid
van een urinaire katheter:
Betreffende de indicatie van de urinaire katheter:
o Aantal patiënten met een urinaire katheter met vermelding van de indicatie op totaal aantal
patiënten met urinaire katheter.
o Aantal patiënten met een urinaire katheter met gerechtvaardigde indicatie op totaal aantal
patiënten met een urinaire katheter met indicatie vermeld in het dossier.
o Aantal patiënten met blaaskatheter met vermelding van dagelijks nazicht van de noodzaak
van een urinaire katheter genoteerd in dossier op totaal aantal patiënten met blaaskatheter.
o Aantal patiënten met een urinaire katheter op totaal aantal patiënten
o Aantal patiënten met een urinaire katheter met geplande datum van verwijdering van de
katheter op totaal aantal patiënten met een urinaire katheter.
o Gemiddelde duur van de urinaire katheterisatie.
o Aantal katheterdagen / aantal ligdagen.
Betreffende het gesloten drainagesysteem
o Aantal patiënten met een urinaire katheter waar verbinding katheter en urinecollector niet
verbroken werd (via markering op katheter en urinecollector) op totaal aantal patiënten met
een urinaire katheter.
Betreffende de fixatie van de katheter
o Aantal patiënten met een urinaire katheter met correcte fixatie van de katheter op totaal
aantal patiënten met een urinaire katheter.
Betreffende de meatuszorg
o Aantal patiënten met een urinaire katheter bij wie (nazicht van de) hygiëne van de meatus
als zorg gepland is op totaal aantal patiënten met een urinaire katheter.
Betreffende het voorkomen van reflux
o Aantal patiënten met een urinecollector meer dan 2/3 gevuld op totaal aantal patiënten met
een urinaire katheter.
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o

Aantal patiënten met een urinecollector onder het niveau van de blaas op totaal aantal
patiënten met een urinaire katheter.

Betreffende correcte indicatie staalafname
o Aantal patiënten met een urinaire katheter met afname van urinestaal bij tekens van infectie
op totaal aantal patiënten met een urinaire katheter met afname van urinestaal.
Andere mogelijke/minder belangrijke procesindicatoren:
- handhygiëne (steriele handschoenen bij plaatsing, niet steriele handschoenen bij
contact drainagesysteem).
- vullen van ballon met juist product en volume.
Procesindicatoren worden vaak gegroepeerd in Care bundles of zorgbundels. De meest relevante
en effectieve indicatoren worden hiervoor geselecteerd. Voorbeelden hiervan in de literatuur zijn
talrijk.
De resultaatindicatoren zijn symptomatische urineweginfecties en bacteriemie/septicemie met een
urinaire oorsprong. Zij kunnen elk berekend worden in verhouding tot:
- het aantal patiënten,
- het aantal gekatheteriseerde patiënten,
- het aantal ligdagen,
- het aantal katheterdagen.
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9.2 Carebundels (zorgbundels)
Het concept van de "bundels" van het Institute for Healthcare Improvement (zie hieronder*) moet
gezondheidswerkers ertoe in staat stellen de best mogelijke verzorging aan hun patiënten te
verlenen.
Het concept van de bundel of "reeks van beste klinische praktijken" kan worden gedefinieerd als
een geheel van 3 tot 5 op solide gegevens gebaseerde praktijken die, wanneer ze tegelijkertijd en
continu worden uitgevoerd, een positieve weerslag hebben op de kwaliteit van de verzorging.
Wat betreft de omgang met verblijfsblaaskatheters, kunnen deze gegevens tijdens het aanleggen
van een blaaskatheter en/of bij het monitoren daarvan worden geëvalueerd.
Bij wijze van voorbeeld kan meerdere keren per jaar worden nagegaan of aan de vereisten wordt
voldaan:
ofwel bij het plaatsen van een blaaskatheter:
 werd deze enkel om erkende medische redenen (indicaties) aangelegd?
 werd de juiste katheter qua samenstelling, voorziene gebruiksduur, Charrière, enz.
gekozen?
 werd een aseptische techniek toegepast bij het aanleggen van de katheter?
ofwel bij het toezicht op een blaaskatheter:
 werd de noodzaak om de katheter te behouden dagelijks geëvalueerd en werd deze
verwijderd zodra er geen nood meer aan was?
 heeft men ervoor gezorgd dat het drainagesysteem aflopende en gesloten bleef?
 werden de blaaskatheter en het drainagesysteem volgens de klinische indicaties
vervangen?
De bedoeling is om regelmatig de kernpunten die een rol spelen bij het goede verloop van een
proces, zoals het plaatsen van en de omgang met een blaaskatheter, regelmatig te kunnen
onderzoeken. Over de mate waarin aan de vereisten wordt voldaan, kunnen verslagen worden
opgesteld en een verbeteringsstrategie worden ingevoerd.
(*) Resar R, Griffin FA, Haraden C, Nolan TW. Using Care Bundles to Improve Health Care Quality.
IHI Innovation Series white paper. Cambridge, Massachusetts: Institute for Healthcare
Improvement; 2012. (Available on www.IHI.org).
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Praktisch voorbeeld ter illustratie van het toepassen van carebundels bij het aanleggen van een blaaskatheter
(Vrij geïnspireerd op het document “Zorgbundel Blaassondage – 4 Bundelelementen” van het “Team ziekenhuishygiëne O.L.V. Van
Lourdes Ziekenhuis Waregem”).

1. Correcte indicatie
- Urinaire retentie
- Onbehandelbare blaasledigingsstoornissen.
- Strikte opvolging (< 2 uur) urinedebiet bij
kritieke patiënten
- Peroperatieve indicaties:
* Specifieke urologische of gynaecologische
procedures
* Verwachte langdurige (> 3 uur) ingreep.
* Ingreep met grote volumes
infuusvloeistoffen of diuretica
* Peroperatieve opvolging urinedebiet
*Continue postoperatieve blaasspoeling.
- Uitgebreide sacrale of perineale wonde bij
vrouwelijke incontinente patiënten.
- Patiënten met verplichte langdurige
immobilisatie.
- Comfort bij palliatieve zorg.
- Toedienen van cytotoxische medicatie thv de
blaas.
- Intra-abdominale drukmeting.

2. Aseptisch en atraumatisch
plaatsen
Correcte handhygiëne
Reinigen meatus met steriel
water
Pre-connecteren blaaskatheter
en collector voor plaatsing.
Gebruik een steriel verpakt
glijmiddel voor eenmalig
gebruik.
Correct fixeren van
blaaskatheter

4. Dagelijks noodzaak
behoud van blaaskatheter
evalueren

3. Dagelijkse zorg
Drainagesysteem voortdurend
gesloten houden.
Zorg voor een goede diurese en
onbelemmerde en continue
afvloei
Fixatie van de katheter
Urinecollector onder
blaasniveau en niet op de grond.
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10. SAMENSTELLING VAN DE WERKGROEP
De samenstelling van het Bureau en het College alsook de lijst met de bij KB benoemde
experten is beschikbaar op de website van de HGR: wie zijn we?.
Al de experten hebben op persoonlijke titel aan de werkgroep deelgenomen. Hun algemene
belangenverklaringen alsook die van de leden van het Bureau en het College kunnen worden
geraadpleegd op de website van de HGR (belangenconflicten).
De volgende experten hebben hun medewerking en goedkeuring verleend bij het opstellen
van het advies. Het voorzitterschap werd waargenomen door Patrick DE MOL en het
wetenschappelijk secretariaat door Jean-Jacques DUBOIS.
BORIES Yvo
BENNERT Anne
BRUYNEEL Heidi
DE MOL Patrick
DEPONT Nicole
DE WAEGEMAEKER
Pascal
GODARD Anne

Ziekenhuishygiëne
Ziekenhuishygiëne
Ziekenhuishygiëne
Med. microbiologie,
Ziekenhuishygiëne
Urologie
Ziekenhuishygiëne

AZ Niklaas
CHIREC
AZ Groeninge
CHU- ULg

Ziekenhuishygiëne

AZ Delta
UZ Gent

HOUDART Natacha
ISMAILI Khalid
JAMEZ Jean

Ziekenhuishygiëne
Pediatrische urologie
Nefrologie, Ziekenhuishygiëne

JANSENS Hilde
JAUMOTTE Carine
LATOUR Katrien
LENEZ Aline
LOUIS Jacqueline
MAGNETTE Claudine
MEURISSE AnneFrançoise
MICHIELSEN Dirk
MUTSERS Jacques
OOSTERLINCK Willem
PIETERS Ronny
RUCHE Michel
TAMINIAU Patricia
VANDE PUTTE Mia
VAN DER AA Frank
VANDEWINKEL Cel
VELGHE Yves

Ziekenhuishygiëne
Urologie, Ziekenhuishygiëne
Ziekenhuishygiëne
Ziekenhuishygiëne
Ziekenhuishygiëne
Ziekenhuishygiëne
Urologie

Silva Medical
Bruxelles
CHU Jolimont
HUDERF
Clin. St-Pierre
Ottignies
UZA
CHU Jolimont
WIV-ISP
AZ Sint-Jan
Institut Jules Bordet
CHR Huy
UCL

Urologie
Ziekenhuishygiëne
Urologie
Urologie
Revalidatie, Ziekenhuishygiëne
Ziekenhuishygiëne
Ziekenhuishygiëne
Urologie
Urologie
Ziekenhuishygiëne

UZ Brussel
CHU- ULg
UZ Gent
UZ Gent
CHU-ULg
Valida, Bruxelles
UZ Leuven
UZ Leuven
ZNA
CHU Brugmann

De volgende experten werden gehoord maar waren niet betrokken bij de goedkeuring van
het advies:
SPINAZZE Pascal

Ziekenhuishygiëne

Dit advies werd door een extern vertaalbureau vertaald.
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CHC St-Joseph
Liège

11 BIJLAGEN
Bijlage 1: Overzicht indicaties urinaire katheters en externe opvangsystemen – Afdrukbare
werkversie (voor de werkvloer).
Indicatie

(Acute, chronische)
urineretentie
Strikte opvolging
(<2uur) van urinedebiet
bij kritieke patiënten
Perioperatieve
indicaties
 Bepaalde
urologische of
gynaecologische
ingrepen
 Verwachte
langdurige
ingreep (> 3uur)
 Ingreep met grote
volumes
infuusvloeistoffen
of diuretica tijdens
de ingreep
 Nood aan intraoperatieve
informatie over
urinedebiet
 Continue
postoperatieve
blaasspoeling of
hematurie
(postoperatief?)
 Postoperatieve
bescherming van
suturen t.h.v.
genito-urinair
stelsel
Incontinentie al dan niet
met beperkte sacrale of
perineale wonde
Incontinentie met
uitgebreide sacrale of
perineale wonde
Verplichte langdurige
immobilisatie (bv.
ruggenmergletsels,
bekkenfracturen)

Extern
opvangsysteem
(EO, niet
invasief) of
blaasechografie
(BE)

Eenmalige transurethrale
katheterisatie

Intermitterende
transurethrale
katheterisatie

Trans
urethrale /
Suprapubische
verblijfskatheter

X

X

X

X (EO)

X

X

X

X

X

X

X

X (EO)

X (EO)
(bij de man)

X
(bij de vrouw)

X (EO)
(bij de man)

X
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X

Comfort voor de
palliatieve patiënt
Lokale behandeling
t.h.v. de blaas met
cytotoxische therapie
(excl. antiseptica)
Onbehandelbare
blaasledigings
stoornissen /
chronische urineretentie
/ neurogeen blaaslijden
Bepaalde urologische
onderzoeken
Intra-abdominale
drukmeting
Urinecultuur indien
midstream onmogelijk
Blaasresidubepaling
Blaasresidubepaling
indien blaasechografie
onmogelijk is of
ontbreekt
(zwangerschap, ascites,
suprapubische wonde)
Blaasspoeling bij
specifieke pathologie
zoals hematurie,
blaaschirurgie met
gebruik van
darmsegment
Trauma of tumor t.h.v.
bekken

X (EO)
(bij de man)

X
X

X

X

X

X

X (soms
uitgevoerd met
verblijfskatheter)
X
X (EO)

X

X (BE)
X

X

X

X
suprapubisch
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Bijlage 2: Patiëntparticipatie (Empowerment van de patiënt)
Wanneer men de literatuur over "empowerment" erop naslaat, komt men al snel tot de
vaststelling dat dit complexe begrip tot een veelvoud aan definities leidt. De ene leggen de
klemtoon op een proces, andere op een te behalen resultaat en verschillen naargelang de
context en omgeving waarin het woord gebruikt wordt: zelfzorg, zelfbeschikking,
therapeutische educatie, autonomie, patiëntgerichte zorg, zelfbeheer ...
Op het vlak van gezondheidszorg verwijzen we in de eerste plaats naar de definities van de
WGO, namelijk: (...) therapeutische educatie van de patiënt is een continu proces, dat deel
uitmaakt van het zorgpakket en patiëntgericht is. Die educatie omvat sensibilisering,
informatieverstrekking, opleiding en psychosociale begeleiding en heeft betrekking op de
ziekte, de voorgeschreven behandeling, de zorgen, de hospitalisatie ... Dit proces moet de
patiënt en zijn omgeving helpen de ziekte en de behandeling te begrijpen, mee te werken met
de zorgverleners, zo gezond mogelijk te leven en de levenskwaliteit op peil te houden of te
verbeteren. De educatie zou de patiënt in staat moeten stellen de nodige vaardigheden te
verwerven en te behouden om optimaal met de ziekte om te gaan ...
Empowerment vormt op dit ogenblik (zie Campagne Handhygiëne) een grote uitdaging. Het
is de bedoeling dat patiënteneducatie de patiënt helpt om zijn capaciteiten werkelijk te
versterken en om factoren te beïnvloeden die zijn gezondheid en levenskwaliteit bepalen,
zodat de patiënt een actieve rol vervult binnen zijn eigen zorg. De zorgverleners hebben
daarentegen eerder de neiging om over de ziekte van de patiënt te spreken dan hen te leren
om er dagelijks mee om te gaan.
Empowerment was aanvankelijk bedoeld voor patiënten met chronische aandoeningen, maar
het begrip duikt stilaan op in andere situaties, onder andere in de laatste nationale campagnes
voor handhygiëne waarin de patiënt in plaats van een passieve een actieve rol krijgt.
In het kader van deze CAUTI-aanbevelingen wordt ernaar gestreefd dat de patiënt een
partnerschap aangaat, zodat hij deelneemt en meer betrokken wordt bij de zorgverlening
betreffende een blaaskatheter tijdens de ziekenhuisopname en/of thuis om infecties
gerelateerd aan de blaaskatheter te voorkomen.
Binnen dit breed en ambitieus project moet er rekening worden gehouden met elementen die
de participatie van de patiënt belemmeren (mogelijke obstakels):
- paternalistische cultuur van het verzorgend personeel;
- niet-meewerkende patiënt;
- algemene toestand en cognitieve beperkingen;
- taalgerelateerde problemen;
- vrijheid van de patiënt om deel uit maken van het proces;
- in hokjes opgedeelde multidisciplinariteit;
- enz.
Een eerste filter voor de haalbaarheid van dit project met een patiënt is de “evaluatieschaal
van
Katz”
(bron RIZIV http://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/formulier_verpleegkundige_evaluatieschaal.pdf )
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Evaluatieschaal:
CRITERIUM

Oude
score

Nieuw
score

1

2

3

4

Zich wassen

kan zichzelf
helemaal wassen
zonder enige hulp

heeft gedeeltelijke
hulp nodig om
zich te wassen
boven of onder de
gordel

heeft
gedeeltelijke
hulp nodig om
zich te wassen
zowel boven als
onder de gordel

Zich kleden

kan zich
helemaal aan- en
uitkleden zonder
enige hulp

heeft
gedeeltelijke
hulp nodig om
zich te kleden
zowel boven als
onder de gordel

Transfer en
verplaatsingen

is zelfstandig
voor de transfer
en kan zich
volledig
zelfstandig
verplaatsen
zonder
mechanisch(e)
hulpmiddel(en) of
hulp van derden
kan alleen naar
het toilet gaan,
zich aankleden
en zich reinigen

heeft gedeeltelijke
hulp nodig om
zich te kleden
boven of onder de
gordel (zonder
rekening te
houden met de
veters)
is zelfstandig voor
de transfer en
voor zijn
verplaatsingen,
mits het gebruik
van
mechanisch(e)
hulpmiddel(en)
(kruk(ken),
rolstoel, …)
heeft hulp nodig
voor één van de
drie items: zich
verplaatsen of
zich aankleden of
zich reinigen

moet volledig
worden
geholpen om
zich te
wassen
zowel boven
als onder de
gordel
moet volledig
worden
geholpen om
zich te kleden
zowel boven
als onder de
gordel

Is accidentieel
incontinent voor
urine of faeces
(inclusief
blaassonde of
kunstaars)
heeft vooraf hulp
nodig om te eten
of te drinken

is incontinent
voor urine
(inclusief
mictietraining)
of voor faeces

Toiletbezoek

Continentie

is continent voor
urine en faeces

Eten

kan alleen eten
en drinken

CRITERIUM

1

2

heeft volstrekte
hulp van derden
nodig voor
minstens één
van de transfers
en/of zijn
verplaat-singen

is bedlegerig
of zit in een
rolstoel en is
volledig
afhankelijk
van anderen
om zich te
verplaatsen

heeft hulp nodig
voor twee van
de drie items:
zich verplaatsen
en/of zich
aankleden en/of
zich reinigen

heeft hulp
nodig voor de
drie items:
zich
verplaatsen
en zich
aankleden en
zich reinigen.
is incontinent
voor urine en
faeces

heeft
gedeeltelijke
hulp nodig
tijdens het eten
of drinken

3

Tijd

geen probleem

van tijd tot tijd,
zelden
problemen

bijna elk dag
problemen

Ruimte

geen probleem

van tijd tot tijd,
zelden
problemen

bijna elk dag
problemen

de patiënt is
volledig
afhankelijk
om te eten of
te drinken

4
volledig in
de war of
onmogelijk
te evalueren
volledig in
de war of
onmogelijk
te evalueren

OF: de patiënt werd als lijdend aan dementie gediagnosticeerd naar aanleiding van een
gespecialiseerde diagnosebalans op datum van ………..……
De criteria "zich wassen" ≥ 3, net zoals een goede tijd-ruimte oriëntering ≥ 3 vormen zonder
twijfel het eerste uitsluitingscriterium.
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De tweede filter is de taalbarrière. Een patiënt kan pas bij de zorgverlening betrokken worden,
nadat hij voldoende geïnformeerd werd.
Hij moet eveneens begrijpen hoe hij deze informatie kan gebruiken en ervan overtuigd zijn dat
deze kennis hem de middelen en het recht geeft om bij te dragen aan het verbeteren van de
veiligheid van de zorg.
Een patiënt kan slechts een goede partner zijn, als hij over voldoende schriftelijke en
mondelinge informatie beschikt en wanneer de zorgverlener zijn kennis en vaardigheden
(techniciteit) met de patiënt (en zijn familie) deelt.
Voor de WGO bestaat patiënteneducatie uit "een reeks educatieve activiteiten, verstrekt door
zorgverleners opgeleid op het vlak van educatie, die nodig zijn om te leren omgaan met
chronische aandoeningen en die erop gericht zijn om de patiënt in staat te stellen hun
behandeling op te volgen en vermijdbare complicaties te voorkomen, waarbij de
levenskwaliteit behouden blijft of verbeterd wordt" [vertaald uit het Engels].
Om de empowerment van de patiënt ten opzichte van CAUTI5 op te starten kan men zich
baseren op de handleiding van de WGO voor de strategie ter bevordering van handhygiëne,
en meer specifiek op basis van de aanpak via herinneringen en aansporingen, de institutionele
veiligheidscultuur (raadgevingen voor het engagement van patiënten) en het model van een
actieplan.
Met de methode "Wie/Wat/Waar/Hoe/Waarom" kan elke instelling het initiatief tot
empowerment personaliseren.
Elk antwoord op deze verschillende vragen vergemakkelijkt het uitvoeren van wat ook de
"therapeutische educatie" genoemd wordt. De patiënt verwerft meer autonomie door zijn
betrokkenheid bij het opvolgen van de katheter en urineapparatuur.

5

Catheter-Associated Urinary Tract Infection
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WIE?

WIE?



Patiënt met blaaskatheter in functie van de
minimale duur (te bepalen) van de
katheterisatie, de evaluatieschaal van Katz en
taalbegrip



Indicatie voor het plaatsen van een
blaaskatheter
Katheterisatietechniek
Beheer van gesloten circuit
Het gebruikte materiaal tonen
De aandachtspunten kennen en herkennen



Zorgverlener: verpleegkundig personeel en
arts/chirurg




CAUTI
Therapeutische educatie van de patiënt o.a.
niet-selectief luisteren, techniek van
herformulering (de patiënt uitnodigen om te
spreken), rekening houden met zijn
bezorgdheden ... bijhouden in het
patiëntendossier (maakt integraal deel uit
van de behandeling en aanpak)

WAT






WAT

Waar

Waar





Tijdens de raadpleging
Aan het bed van de patiënt
In een omgeving gunstig ingericht voor de
educatie



Opportune momenten: voor, tijdens en na het
plaatsen van de katheter en systematisch 1
x/dag tijdens de zorg
Vóór het vertrek van de patiënt indien
katheterisatie thuis



Binnen de verpleegeenheden



Bij het ontslag



De doelstellingen van de educatie bepalen in
samenwerking met het TZH (CAUTIaanbevelingen HGR)
E-learning
Vorming van zorgverleners om
pedagogische en relationele competenties
te verwerven (o.a. voor CAUTI) ->
gepersonaliseerde educatie (afstemmen op
behoeften en verwachtingen van de
patiënt), opletten voor tegenstrijdige
boodschappen
Ervaring van patiënten, of een personeelslid
die een blaaskatheter heeft gehad: nuttig
voor uitwerking van het educatieprogramma
Overdracht door de patiënt van
opleiding/informatie ontvangen in 3 dagen =
Teach-back questions (zie hieronder een
voorbeeld voor hartpatiënten, bron:The
Advisory Board Company)
Toolbox -> uitwerken evaluatie
therapeutische educatie
Specifiek blad voor het overbrengen van
patiënten met een katheter

WANNEER?



WANNEER?

HOE?








HOE?

Vragen stellen aan het verzorgend personeel:
er is meer kans dat de informatie/vorming
wordt opgepikt wanneer ze een antwoord biedt
op vragen/bezorgdheden van de patiënt
Folder
Praktisch atelier indien intermitterende
katheter uit te voeren door de patiënt in het
bijzijn van een zorgverlener
Teach-back questions (zie hieronder het
voorbeeld van The Advisory Board Company
voor hartpatiënten) = educatieve balans en
leerbehoeften










WAAROM




WAAROM




Responsabilisering van de patiënt
Veiligheid en kwaliteit
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Tevredenheid van de patiënt
Verbetering van de kwaliteit van de
zorgverlening
Vermindering van CAUTI

“Teach-back questions": voorbeeld van The Advisory Board Company voor hartpatiënten
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Tot besluit
Er is geen gebruiksklare allround oplossing, maar er moet steeds afgestemd worden op de
omgeving, context, institutionele cultuur en patiënten.
De doelstellingen zijn de volgende:
 Instellen van een echte veiligheidscultuur waarin patiënten (hun familie) en
zorgverleners samenwerken om bij katheterisatie efficiënter urineweginfecties te
voorkomen.
 Patiënten uitnodigen en aanmoedigen zorgverleners te helpen om hun praktijken te
verbeteren, ook al ligt de verantwoordelijkheid voor de preventie van CAUTI bij het
plaatsen en opvolgen van blaaskatheters in de eerste plaats bij de zorgverleners.
Zorginstellingen moeten niettemin de volgende punten in aanmerking nemen, alvorens
een beleid te voeren dat moet leiden tot de empowerment van de patiënt:
o Op de volledige ondersteuning kunnen rekenen van de verantwoordelijken van
de instellingen (bijvoorbeeld: administratieve directeurs, medische directeurs,
hoofdverpleegkundigen) in het streven naar de participatie van de patiënten,
indien dit laatste nuttig wordt geacht (institutioneel project);
o De activiteiten bepalen waarbij het verzorgend personeel de participatie van
patiënten kan aansporen bij de preventie van CAUTI (ervaring van de
patiënten);
o Aan de patiënten en hun bezoekers uitdrukkelijk toestaan, naargelang hun
wens, om proactief deel te nemen aan de praktijken (bv. handhygiëne, controle
op het drainagesysteem en gesloten circuit ...) op opportune momenten en op
een passende manier, na informatie/vorming.
Het "beheer" van blaaskatheters uiteindelijk verbeteren en zorggerelateerde infecties
voorkomen.
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ERRATUM
Aangepaste versie van 08 mei 2019: in dit document werd de volgende kleine verbetering
ten opzichte van de vorige versie doorgevoerd:
Page
17
3.3

Version originale
Ter informatie kan gemeld worden dat
vermalers
voor
deze
disposable
materialen in België verboden zijn,
omdat zij de waterzuiveringssystemen
verstoren (volgens Koninklijk besluit van
10 augustus 2015 betreffende vermalers
waarvan het vermaalde bestemd is om
verwijderd te worden via systemen voor
de afvoer van afvalwater, BS 23 oktober
2015; zie ook advies HGR nr 9231
https://www.health.belgium.be/nl/advies9231-kb-vermalers).
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Version adaptée
Ter informatie kan gemeld worden dat
vermalers in België verboden zijn
(volgens Koninklijk besluit van 10
augustus 2015 betreffende vermalers
waarvan het vermaalde bestemd is om
verwijderd te worden via systemen
voor de afvoer van afvalwater, BS 23
oktober 2015) maar dit verbod is niet
van toepassing op de uitrustingen, al
dan niet geïntegreerd in een andere
uitrusting, die bestemd zijn om vaste
residuen te vermalen en die speciaal
ontworpen werden om aangesloten te
worden op een toilet, of op om het
even welke andere installatie bestemd
om urine en fecaliën op te vangen en
te verwijderen.

Over de Hoge Gezondheidsraad (HGR)
De Hoge Gezondheidsraad is een federale dienst die deel uitmaakt van de FOD
Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Hij werd opgericht in 1849
en geeft wetenschappelijke adviezen i.v.m. de volksgezondheid aan de ministers van
volksgezondheid en van leefmilieu, aan hun administraties en aan enkele agentschappen. Hij
doet dit op vraag of op eigen initiatief. De HGR neemt geen beleidsbeslissingen, noch voert
hij ze uit, maar hij probeert het beleid inzake volksgezondheid de weg te wijzen op basis van
de recentste wetenschappelijk kennis.
Naast een intern secretariaat van een 25-tal medewerkers, doet de Raad beroep op een
uitgebreid netwerk van meer dan 500 experten (universiteitsprofessoren, medewerkers van
wetenschappelijke instellingen), waarvan er 200 tot expert van de Raad zijn benoemd; de
experts komen in multidisciplinaire werkgroepen samen om de adviezen uit te werken.
Als officieel orgaan vindt de Hoge Gezondheidsraad het van fundamenteel belang de
neutraliteit en onpartijdigheid te garanderen van de wetenschappelijke adviezen die hij
aflevert. Daartoe heeft hij zich voorzien van een structuur, regels en procedures die toelaten
doeltreffend tegemoet te komen aan deze behoeften bij iedere stap van het tot stand komen
van de adviezen. De sleutelmomenten hierin zijn de voorafgaande analyse van de aanvraag,
de aanduiding van de deskundigen voor de werkgroepen, het instellen van een systeem van
beheer van mogelijke belangenconflicten (gebaseerd op belangenverklaringen, onderzoek
van mogelijke belangenconflicten en een Commissie voor Deontologie) en de uiteindelijke
validatie van de adviezen door het College (eindbeslissingsorgaan van de HGR,
samengesteld uit 30 leden van de pool van benoemde experten). Dit coherent geheel moet
toelaten adviezen af te leveren die gesteund zijn op de hoogst mogelijke beschikbare
wetenschappelijke expertise binnen de grootst mogelijke onpartijdigheid.
De adviezen van de werkgroepen worden voorgelegd aan het College. Na validatie worden
ze overgemaakt aan de aanvrager en aan de minister van volksgezondheid en worden de
openbare adviezen gepubliceerd op de website (www.hgr-css.be), behalve wat betreft
vertrouwelijke adviezen. Daarnaast wordt een aantal onder hen gecommuniceerd naar de
pers en naar doelgroepen onder de beroepsbeoefenaars in de gezondheidssector.
De HGR is ook een actieve partner binnen het in opbouw zijnde EuSANH netwerk (European
Science Advisory Network for Health), dat de bedoeling heeft adviezen uit te werken op
Europees niveau.
Indien U op de hoogte wil blijven van de activiteiten en publicaties van de HGR kan U een
mailtje sturen naar info.hgr-css@health.belgium.be .

Hoge Gezondheidsraad
www.hgr-css.be

− 62 −

www.hgr-css.be

Deze publicatie mag niet worden verkocht.

federale overheidsdienst
VOLKSGEZONDHEID,
VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN
EN LEEFMILIEU

