
Wie doet wat? 

–	 U of de mantelzorger geeft aan de verzorgende/verpleegkundige door dat u   
klachten heeft. 

–	 De verzorgenden/verpleegkundigen zijn alert op het voorkomen van een 
 urineweginfectie. Zij informeren bij de cliënt/mantelzorger of er klachten zijn.  
Zij maken als dat nodig is een afspraak met de verpleeghuisarts voor verder 
 onderzoek. De informatie en/of afspraken schrijven zij in het zorgdossier.

–	 De verpleeghuisarts doet als dit nodig is lichamelijk onderzoek, spreekt met  
u een behandeling af en kan medicijnen voorschrijven.

–	 Een fysiotherapeut en/of een ergotherapeut kunnen u adviseren over  
hulpmiddelen die het toiletbezoek makkelijker maken. U kunt daarbij  denken  
aan handgrepen, kledingaanpassingen, een toiletverhoger, een voetensteun.

 Kunt u een urineweginfectie voorkomen?

 Ja, dat kan door:
–	 Voldoende te drinken. Door genoeg te drinken spoelen de bacteriën weg.  

Let op: omdat door een infectie pijn ontstaat bij het plassen, is er de  neiging 
om juist  minder te gaan drinken. Stem af met de verzorgende of de arts over 
de aan bevolen hoeveelheid drinken. Dit kan namelijk afhangen van uw totale 
lichamelijk toestand.

–	 Een goede hygiëne. Voor vrouwen wordt aanbevolen bij de toiletgang van 
voren naar achteren af te vegen. Als u andersom afveegt kunnen darm
bacteriën in de  urinebuis komen en zo een infectie veroorzaken.

–	 Regelmatig toiletgebruik. Het is belangrijk om regelmatig naar het toilet te 
gaan. Zoveel mogelijk recht op zitten is belangrijk, zodat er zo min mogelijk 
urine in de blaas achterblijft. Verder is het van belang dat u op het toilet 
 voldoende tijd en  privacy heeft.

Vragen?

 Als u vragen hebt kunt u die met de verzorgende of verpleeghuisarts bespreken.

 Waar is meer informatie te vinden?

–	 Richtlijn Urineweginfecties verpleeghuisartsen/sociaal geriaters
	 www.verpleeghuisartsen.nl ( publicaties > publicaties bestellen > publicaties downloaden)

–	 www.gezondheidsplein.nl 
–	 www.incontinentie.net 
–	 www.urineincontinentie.nl
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Wat is een urineweginfectie?

De urinewegen bestaan uit de plasbuis, de blaas en de urineleiders die van  nieren  
naar blaas lopen. Bij een urineweginfectie worden bacteriën in de urine gevonden  
die klachten kunnen geven. Deze aandoening komt vaker voor bij vrouwen dan bij 
 mannen. Omdat de urinebuis bij de vrouwen  korter is, kunnen bacteriën gemakkelijker 
binnendringen. Door de urineweginfectie is het soms moeilijk om de plas op te  
houden, dit noemt men incontinentie.

Klachten bij een urineweginfectie

De hieronder beschreven klachten, kunnen wijzen op een urineweginfectie.  
De klachten hoeven niet tegelijkertijd aanwezig te zijn:
–	 pijn of branderig gevoel bij het plassen
–	 vaak kleine beetjes plassen
–	 loze aandrang
–	 pijn in de rug of onderbuik
–	 acute verwardheid of sufheid
–	 koorts
–	 rillingen
–	 algemeen ziek zijn

Het onderzoek bestaat uit:

–	 Urineonderzoek: er wordt urine opgevangen, soms kan het noodzakelijk zijn  
hiervoor een katheter (slangetje) in te brengen.

–	 Lichamelijk onderzoek: zonodig wordt dit door de verpleeghuisarts gedaan.

Behandeling urineweginfectie

De verpleeghuisarts zal naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek een 
behandeling voorstellen. Dit kan bijvoorbeeld het advies zijn om meer te drinken  
of het starten met een antibioticumkuur. 

Toelichting

Verpleeghuiscliënten en hun mantelzorgers hebben 
kwaliteitscriteria voor de zorg vanuit patiënten
perspectief ontwikkeld. Het informeren van de  cliënt 
en de mantelzorgers vormt hiervan een zeer belangrijk 
onderdeel. De Cliëntbrief is hierbij behulpzaam.

De Cliëntbrief Urineweginfecties is een brief/folder die 
bedoeld is om de cliënt en zijn/haar omgeving bij de 
zorg voor urineweginfecties te betrekken. Door goede 
informatie en door hen te laten meedenken en mee
werken, kunnen urineweginfecties voorkomen worden 
of minder vaak optreden.  
Ook kunnen cliënt en mantelzorger door de informatie 
uit de Cliëntbrief Urineweginfecties helpen signaleren 
en zelf preven tieve maatregelen aandragen en/of uit
voeren. De Cliëntbrief is in  begrijpelijke taal geschreven. 
Er zijn verschillende mogelijkheden om de Cliëntbrief 
als hulpmiddel in te zetten. Zo is de brief op te nemen 
als folder in het informatiepakket van de instelling.  
De infor matie kan ook op de website worden geplaatst 
onder het kopje patiënten of cliënteninformatie.

De Cliëntbrief ondersteunt de mondelinge uitleg  
die aan een cliënt of mantelzorger wordt gegeven.  
Het is aan te bevelen de Cliëntbrief gericht uit te  
delen aan cliënten en hun verwanten, bijvoorbeeld  
aan diegenen die vaak last hebben van een 
urineweginfectie. 
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