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3I N l e I d I N g

De NVVA richtlijn Urineweginfecties is in 2006 ontwikkeld om de beste zorg voor 

urine weginfecties te waarborgen. Bij zorg aan ouderen in (of buiten) instellingen 

zijn altijd meer disciplines betrokken. Om de NVVA richtlijn zo goed mogelijk in de 

praktijk in te voeren en hanteerbaar te maken voor alle disciplines, is een set van 

drie hulpmiddelen ontwikkeld. Deze set hulpmiddelen bestaat uit een Standaard-

protocol Urineweginfecties, een Cliëntbrief en dit Leerprogramma. De hulpmiddelen 

sluiten aan op de Normen voor Verantwoorde Zorg1.

Inleiding

v o e t n o o t

1 de Normen voor verantwoorde Zorg hebben als doel de kwaliteit van  

de zorg in verpleeg- en verzorgingshuizen op basis van vastgestelde  

normen structureel te verbeteren. de normen zijn ontwikkeld door  

v&vN (verpleegkundigen en verzorgenden Nederland, voorheen avvv),  

de landelijke beroepsvereniging verzorging en zorgprojecten, Sting,  

de beroepsvereniging van verpleeghuisartsen en sociaal geriaters (Nvva),  

de landelijke organisatie Cliëntenraden (loC), actiz (voorheen arcares  

en Z-org), samen met het ministerie van vWS, Zorgverzekeraars Nederland 

(ZN) en de Inspectie voor de gezondheidszorg (IgZ).

1.1 waarom een Leerprogramma?

Het hoofddoel van het Leerprogramma is: “het verbeteren 
van de zorg ten aanzien van urineweginfecties”.
Daarvoor is kennis over het voorkómen, signaleren en 
behandelen van urineweginfecties nodig. Maar dit alleen  
is niet voldoende. Het is even belangrijk over vaardigheden 
te beschikken om de juiste handelingen uit te voeren.  
Die moeten dan vervolgens ook nog in praktijk gebracht 
worden. Dus niet alleen weten is belangrijk, maar ook  
kunnen en doen. 
Er blijkt meestal een verschil te zijn tussen de gewenste 
(beste) zorg en de zorg die in de praktijk wordt verleend.  
De bedoeling is de gewenste zorg zo dicht mogelijk te  
benaderen. Dit is het best te bereiken door stapsgewijs het 
handelen te veranderen en te verbeteren. Daarvoor zijn 
inzicht in het eigen handelen en dat van het team, kennis 
en vaardigheden noodzakelijk. Het Leerprogramma biedt 
hiervoor handvatten.

1.2 voor wie is het Leerprogramma bedoeld?

Het Leerprogramma is ontwikkeld om multidisciplinaire 
teams te ondersteunen bij het vergroten en toepassen van 
up-to-date kennis en van vaardigheden. Het toepassen van 
deze kennis en vaardigheden hoort bij verantwoorde zorg 
voor de cliënt. Verzorgenden en verpleegkundigen hebben 
het meest contact met de cliënt. In het Leerprogramma 
worden zij zich bewust van hun eigen handelen.  
Een functionaris die zich binnen de organisatie bezighoudt 
met scholing en opleiding zal het Leerprogramma kunnen 
begeleiden en de deelnemende teams trainen. De verpleeg-
huisarts kan een rol nemen in het overbrengen van kennis 
en leert ook zelf doordat bewustwording van het eigen  
handelen en het handelen van en met het team als een 
rode draad door het programma loopt. Voor het werken aan 
verbeteringen is het praktisch als de begeleider/trainer van 
het Leerprogramma de teamleden ook in de dagelijkse zorg-
praktijk kan begeleiden bij veranderingen. 

Bij het toepassen van een bepaalde werkwijze is afstem-
ming en communicatie tussen verschillende teamleden 
heel belangrijk. Taken, rollen en verantwoordelijkheden bin-
nen het team worden besproken tussen verzorgenden en 
verpleegkundigen, teamleider en verpleeghuisartsen.
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2.1 Uitleg, kennis, werkvormen, oefeningen

Het Leerprogramma bevat uitleg en concrete kennis met 
daarbij verschillende werkvormen en oefeningen. In deze 
werkvormen spelen bewustwording van ideeën, opvattin-
gen over zichzelf en anderen en het eigen handelen een 
belangrijke rol. Tenslotte zijn er oefeningen die het staps-
gewijs veranderen van het eigen handelen (gedrag) en dat 
van het team tot doel hebben. 

Het is van belang dat alle zorgverleners die betrokken zijn 
bij de zorg voor cliënten met urineweginfecties, aan het 
Leerprogramma deelnemen.

2.2 vorm

Degenen die het Leerprogramma gaan begeleiden, wordt 
geadviseerd voor de uitvoering een vorm te kiezen die het 
best past bij de situatie in de instelling. 
–	 De vorm van een ‘klinische les’ is de meest voor de 

hand liggende. Dit zijn bijeenkomsten gericht op één 
thema met overdracht van kennis, casuïstiek en prak-
tische werkvormen. Bij de ontwikkeling van het pro-
gramma is uitgegaan van 2 bijeenkomsten van 2 uur. 

–	 Er zijn wellicht één of meer overlegvormen die ook al 
gebruikt worden voor deskundigheidsbevordering.  
In dat geval is te overwegen het Leerprogramma te 
integreren in die overlegvormen. 

2.3 opbouw

Het Leerprogramma heeft een logische opbouw met daarin 
de volgende stappen:

a Bepalen van aanwezige kennis (zie 3.1)
b Aanleren van nieuwe kennis over urineweginfecties, 

de behandeling en evaluatie van de opgedane kennis 
(zie Kennismodule 3.2, Standaardprotocol 3.3,  
Cliëntbrief 3.4, Begrippen 3.5 en Quiz 3.6)

c Nagaan van de ideeën over de eigen werkwijze  
(zie 4.1) en de werkwijze in praktijk (zie 4.2)

d Bepalen van het verschil tussen geleverde en 
gewenste zorg (zie 4.3)

e Kennismaken en oefenen met veranderen  
(zie 5.1 t/m 5.2)

f Veranderen en verbeteren van de zorg bij  
urineweginfecties (zie 5.3 t/m 5.5)

Praktische werkvormen en de Kennismodule zijn te herken-
nen aan de gekleurde blokken waarin zij geplaatst zijn: 

Werkvorm

Kennismodule

 Leeswijzer 
        voor docenten
Aanwijzingen voor het gebruik  
     van het Leerprogramma
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2.4 twee bijeenkomsten, keuzes maken

Voorbeelden van twee bijeenkomsten zijn in de ondersteu-
nende documenten (zie bijlagen 1 en 2) te vinden. Hierin is 
de opbouw van het Leerprogramma terug te zien.

In het Leerprogramma zit na de eerste bijeenkomst een 
observatiemoment. Daarin wordt de gewenste zorg die in 
een eerste bijeenkomst is geschetst, getoetst aan de prak-
tijk (de geleverde zorg). Een tweede bijeenkomst is nodig 
om verschillen tussen geleverde en gewenste zorg te  
vertalen in verbeterpunten en een verbeterplan te maken. 

Wanneer het volledige programma te veel leerstof blijkt  
te omvatten – door al aanwezige kennis en vaardigheden  
of doordat juist meer tijd voor bepaalde onderdelen nodig 
is – moeten er keuzes gemaakt worden. Het is daarbij van 
belang dat alle ‘leerstappen’ gezet kunnen worden. Dat 
betekent dat uit alle onderdelen van de opbouw (a t/m f) 
onderdelen gekozen worden die deze leerstappen mogelijk 
maken.
Het is niet verstandig stappen over te slaan, tenzij er al 
goede ervaringen met zo’n stap zijn. Zo kan het bijvoorbeeld 
lijken dat het onderdeel ‘kennismaken met veranderen’ 
overbodig is. In praktijk kan het veranderen van gedrag en 
het vasthouden van nieuw gedrag lastig zijn. Veranderen in 
stappen die oplopen in moeilijkheidsgraad vergroot de 
kans op succes.

2.5 Leerprogramma: ook andere onderwerpen

Dit Leerprogramma is geschreven voor het verbeteren van 
de zorg ten aanzien van urineweginfecties. Nadenken over 
het eigen handelen en dat van het team, observeren van 
jezelf en anderen, stapsgewijs veranderen en verbeteren 
zijn stappen die voor elk onderwerp te gebruiken zijn. 
Het Leerprogramma  is dus ook bij andere thema’s in te zet-
ten. Suggesties voor onderwerpen kunnen het best  
door de teams zelf worden gegeven.

Er zijn verschillende ondersteunende documenten als  
bijlage toegevoegd die de docent kunnen helpen bij de  
uitvoering van het Leerprogramma.

ondersteuning bij het invullen van een bijeenkomst
Opdracht als voorbereiding voor de eerste bijeenkomst 1 
Voorbeeldprogramma’s voor twee bijeenkomsten2 

ondersteuning bij observatie cliënt en eigen handelen
Signaleringslijst urineweginfecties3 
(Zelf-) Observatielijst urineweginfecties4 
Verschil tussen het eigen handelen en handelen  5 
volgens protocol

ondersteuning bij doelgericht en systematisch werken
ABCD schema6 
SMART doelen stellen7 

ondersteuning bij gespreksvoering
Feedback ontvangen en geven8 
Intervisie: bespreken van werkproblemen9 
Casuïstiek: werken met praktijkvoorbeelden10 

hulpmiddelen urineweginfecties
A  Multidisciplinair Standaardprotocol Urineweginfecties
 – schematisch
B Cliëntbrief urineweginfecties
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d o e L  v A n  d I t  h o o f d s t U k

–	 Verzorgenden en verpleegkundigen bepalen over 
welke competenties ten aanzien van de zorg bij  
urineweginfecties zij al beschikken en wat zij nog 
willen leren.

–	 Verzorgenden en verpleegkundigen zijn op de 
hoogte van recente inzichten volgens de NVVA 
richtlijn.

–	 Verzorgenden en verpleegkundigen kunnen benoe-
men wat het Standaardprotocol en de Cliëntbrief 
inhouden en hoe deze hulpmiddelen te gebruiken.

3.1 de beginsituatie 

Voor een goede, verantwoorde zorg op het gebied van 
urine weginfecties is kennis nodig. Behalve kennis zijn 
 vaardigheden en een goede beroepshouding (attitude) 
noodzakelijk. De combinatie van kennis, vaardigheden en 
attitude worden samen competenties genoemd. Om 
bewust met het leren en toepassen van competenties om 
te gaan, is het goed om antwoord te krijgen op de volgende 
vragen:
–	 Welke kennis, vaardigheden en attitude zijn op dit 

moment binnen het team aanwezig?
–	 Wat wil het team leren over de zorg bij 

urineweginfecties?
–	 Hoe is de bereidheid om te verbeteren en te 

veranderen?

Het is voor het team belangrijk om inzicht te krijgen  
in kennis, ideeën en bereidheid om te veranderen. Het  
bespreken van een praktijkvoorbeeld kan daarbij helpen.

p r A k t I j k v o o r b e e L d  1 :  m e v r o U w  d e  w A A L

mevrouw de Waal (87 jaar) is licht dementerend.  
Zij is regelmatig incontinent van urine en krijgt daarvoor 
incontinentiemateriaal. Bij het vervangen van het 
 incontinentiemateriaal valt op dat de urine onaangenaam 
ruikt.
de laatste 3 dagen lijkt mevrouw wat  onrustiger te 
 worden en lijkt ze wat  meer gedesoriënteerd dan anders. 
Ze geeft aan pijn te hebben die zou kunnen samenhangen 
met plassen. 
Ze eet en drinkt minder dan anders. er wordt bij haar  
een lichaamstemperatuur van 38,5 graden gemeten.  
deze temperatuur blijft aanhouden.
deze bevindingen worden aan de verpleeghuisarts 
 gerapporteerd. die zegt dat er mogelijk sprake is van een 
urineweginfectie.

Bespreek met elkaar de volgende vragen en noteer de 
antwoorden:

– Welke verschijnselen bij dit praktijkvoorbeeld  
kunnen horen bij een urineweginfectie, welke niet?

– Welke andere verschijnselen ken je bij een 
urineweginfectie?

– Wat zou je in deze situatie doen? 
– Wat zijn je taken als verzorgende bij een 

urineweginfectie?
– Wie zijn er allemaal betrokken bij de zorg voor  

urineweginfecties (zorgverleners of anderen)?
– Hoe en wat communiceer je met deze betrokkenen? 

(overleg, rapportage e.d.)

De vragen kunnen kort in kleine groepjes (bijvoorbeeld  
3 personen) beantwoord worden. Elk groepje wijst een 
woordvoerder aan. De antwoorden worden op een flap 
geschreven. Daarna worden de antwoorden in de grote 
groep voorgelezen en toegelicht. Vergelijk de antwoorden 
die gegeven zijn en bepaal samen wat je ervan vindt. 

    Leren
  Leren van anderen,  
  met anderen

l e e r p r o g r a m m a  U r I N e W e g I N F e C T I e S  N v v a  2 0 0 7  |  h o o F d S T U k  3
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Trek gezamenlijk conclusies:

– Welke antwoorden vindt het team bruikbaar? 
– Kunnen alle individuele zorgverleners zich vinden  

in deze uitkomst?
– Kan de teamleider zich vinden in de uitkomst?
– Zouden cliënten tevreden zijn met deze uitkomst?
– Is er voor het team iets te leren (theorie, praktijk,  

veranderen en verbeteren), zo ja wat?

Er is nu inzicht ontstaan over de kennis en ideeën die er  
zijn bij het team. De volgende stap is het opdoen van de 
actuele kennis over urineweginfecties. Theorie over urine-
weginfecties staat beschreven in de Kennismodule.

3.2 Leren over urineweginfecties:  
kennismodule

Deze Kennismodule bevat theorie over urineweginfecties 
die relevant is voor multidisciplinaire teams in verpleeg-
huizen en instellingen met vergelijkbare cliëntengroepen. 
De Kennismodule vormt het theoretische deel van het  
Leerprogramma Urineweginfecties dat samen met het  
Multidisciplinair Standaardprotocol Urineweginfecties en 
de Cliëntbrief Urineweginfecties hulpmiddelen vormen 
voor multidisciplinaire invoering van de NVVA Richtlijn 
Urineweginfecties. 

In de Richtlijn Urineweginfecties (NVVA, 2006) zijn de meest 
recente wetenschappelijke en professionele inzichten over 
urineweginfecties opgenomen. Deze kennis wordt hier in 
stappen besproken.
Deze kennismodule wordt door een inhoudsdeskundige 
aangeboden, bij voorkeur de verpleeghuisarts. De kennis-
module is bedoeld voor gebruik bij het Multidisciplinair 
Standaardprotocol Urineweginfecties en het Leerprogramma 
Urineweginfecties. 

1 wat is een urineweginfectie?
Er is sprake van een urineweginfectie wanneer:
1 er algemene of mictie (= plassen) gerelateerde 
 klachten en/of verschijnselen bestaan
2 er tevens een bacteriurie (= bacteriën in de urine) is 
3 er bovendien tekenen van ontsteking zijn

2 wat is een infectie/ontsteking?
Infectie = het zich na besmetting handhaven en  
vermenigvuldigen in weefsels van ziekteverwekkende 
 parasieten, schimmels, bacteriën of virussen. Hierdoor  
ontstaat plaatselijke ontsteking of ziekte van het gehele 
organisme .

Ontsteking = Inflammatie = (plaatselijke) reactie van  
een weefsel op een schadelijke prikkel. Deze prikkel kan  
bijvoorbeeld door verwonding, een giftige stof, het  
afweersysteem of bacteriën, virussen e.d. ontstaan.

3 Urineweginfecties bij verpleeghuiscliënten
Urineweginfecties behoren tot de meest voorkomende 
bacteriële infecties in het verpleeghuis. Zij komen daar 
zeker 10x zo vaak voor als in de huisartspraktijk. Voor  
psychogeriatrische cliënten geldt dat 50 van de 100 cliën-
ten per jaar een urineweginfectie hebben. Bij vrouwen 
komen urineweginfecties vaker voor dan bij mannen,  
al neemt dit verschil met het stijgen van de leeftijd af.
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Troebele urine, bloed in de urine (hematurie) en onaan-
gename geur worden vaak genoemd als tekenen van een 
urineweginfectie, maar zijn bij verpleeghuiscliënten géén 
betrouwbare aanwijzingen voor een urineweginfectie. 
Deze verschijnselen komen vaak voor bij cliënten in een 
verpleeghuis, waarbij er sprake kan zijn van een andere 
oorzaak dan een urineweginfectie.

oorzaken
Ongeveer de helft van de verwekkers van urineweg-
infecties bij verpleeghuiscliënten is E-coli (bacteriën uit 
de  ontlasting). Dat lijkt minder te zijn dan bij de algemene 
bevolking. De tweede grote veroorzaker van urineweg-
infecties is de Proteusbacil (bacterie die in de darm  
voorkomt) die vaker als verwekker wordt aangetroffen 
dan bij de algemene bevolking.

6  risicofactoren, algemeen en specifiek 
voor de verpleeghuiscliënten
Diverse factoren spelen een rol en in wisselende combina-
ties. Deze factoren hebben alle invloed op het verdunnen 
van urine in de blaas en/of de blaaslediging. De factoren 
worden beïnvloed door anatomische (bijvoorbeeld korte 
of langere plasbuis) en afwijkingen en ziekten (bijvoorbeeld 
blaasstenen of vergrote prostaat) en door omgevings-
factoren (bijvoorbeeld de toegankelijkheid van het toilet 
en de beschikbaarheid van zorgverleners). 

Uit wetenschappelijk onderzoek blijken de volgende  
factoren een groter risico op urineweginfectie te geven:
– hoge leeftijd
– vrouwelijk geslacht
– cliënt/bewoner in een zorginstelling
– beperking in ADL en mobiliteit
– incontinentie van ontlasting
– gebruik van opvangmaterialen bij incontinentie van 

urine en/of ontlasting, vergroting van de prostaat en 
verouderen van het vaginale weefsel zijn bekende  
risicofactoren bij ouderen, maar een minder duidelijke 
factor bij cliënten in het verpleeghuis.

– andere tegelijk voorkomende ziekten (co-morbiditeit), 
bijvoorbeeld CVA (hersenbloeding, herseninfarct), 
dementie en kanker.

Bacteriën in de urine (bacteriurie) bij cliënten zonder  
katheter in verpleeghuizen komt voor bij 17 à 55% van  
de vrouwen en bij 15 à 31% van de mannen. De meeste  
cliënten met bacteriurie hebben geen klachten en geen 
symptomen (ziekteverschijnselen). Bij cliënten met een 
verblijfskatheter komt in 100% van de gevallen bacteriurie 
voor, meestal met verschillende soorten bacteriën tegelijk.

terugkerende urineweginfecties 
Bij drie of meer infecties per jaar is er sprake van terug-
kerende (recidiverende) urineweginfecties. Er is onder-
scheid te maken tussen:
– Binnen twee weken na behandeling opnieuw  

bacteriurie door dezelfde bacterie, die dus niet goed 
bestreden was. Dit heet een relaps (terugval).

– Een nieuwe urineweginfectie met een andere bacterie 
volgend op een behandelde urineweginfectie. Deze 
treedt meestal vier weken of langer op na de genezing 
van de vorige infectie. Dit heet een herinfectie. Een 
 herinfectie ontstaat vaak ten gevolge van verkeerde 
gewoonten bij een verhoogde gevoeligheid.

4 ongecompliceerd of gecompliceerd?
Er zijn ongecompliceerde en gecompliceerde urineweg-
infecties. Een ongecompliceerde urineweginfectie is er 
een bij een gezonde vrouw in de vruchtbare leeftijd zonder 
anatomische en/of functionele afwijkingen in de urine-
wegen of verminderde weerstand, met alleen plaatselijke 
klachten.
Omdat deze criteria niet gelden bij  cliënten van een  
verpleeghuis, kan hier vrijwel iedere urineweginfectie 
gecompliceerd genoemd worden.

5 symptomen en oorzaken

symptomen
De manier waarop een urineweginfectie zich bij verpleeg-
huiscliënten presenteert, kan erg verschillen. Naast klach-
ten van vaak kleine beetjes plassen (pollakisurie) en een 
pijnlijk of branderig gevoel (dysurie) daarbij,  is er soms 
(krampende) pijn onder in de buik.  Er zijn vaker ‘aspecifieke’ 
verschijnselen, dat wil zeggen: verschijnselen die ook een 
heel andere oorzaak kunnen hebben, bijvoorbeeld koorts 
of gedragsverandering.
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8 de zorg bij urineweginfecties 
Belangrijke stappen bij de zorg rond urineweginfecties 
zijn:
– preventie
– signalering
– onderzoek
– diagnose
– behandeling 
Deze begrippen en de rollen en taken van de verschillende 
zorgverleners zijn terug te vinden in het multidisciplinair 
standaardprotocol Urineweginfecties. Bij alle onderdelen 
zijn er belangrijke taken voor de verzorgenden en ver-
pleegkundigen. Het kan ook zijn dat er al een instellings-
protocol is of dat dit gemaakt wordt met behulp van het 
Standaardprotocol. Handelingsprotocollen en handelings-
instructies geven meer in detail aan wat er bij verschil-
lende handelingen moet gebeuren.

Bronnen Kennismodule: NVVA Richtlijn Urineweginfecties 
2006; Multidisciplinair Standaardprotocol Urineweg-
infecties 2007; Kader Standaardprotocol Expertgroep 
hulpmiddelen urineweginfecties 2007

7 hygiëne en gedrag dat invloed heeft op infecties

preventieve maatregelen 
Om bacteriegroei in de blaas (en daarmee de kans op een 
urineweginfectie) zo veel mogelijk te voorkomen gelden 
de volgende adviezen: 
– Bevorderen van vorming van urine (diurese) om de 

blaas te spoelen door voldoende vochtinname; hoeveel 
dit per dag is, hangt ook samen met eventuele andere 
ziekten. Afstemming met de arts is hier van belang.

– Hygiëne bij de toiletgang overeenkomstig de  richt lijnen 
van de werkgroep infectiepreventie (WIP)1;

– Een zo volledig mogelijke lediging van de blaas 
 wanneer deze aangeeft vol te zijn;

– Bij vrouwen na ontlasting een veegadvies van voor naar 
achteren; 

– Zorgvuldige (hygiënische) verwisseling van katheters;
– Zorgvuldige (hygiënische) afvoer van 

incontinentiemateriaal;
– Bij vrouwen: goed uitplassen (zeker na seksueel 

contact).

toelichting preventieve maatregelen
Er zijn geen harde bewijzen voor de effectiviteit van 
bovenstaande maatregelen. Toch beveelt de richtlijn deze 
op basis van ‘gezond verstand’ wel aan. Besmetting door 
bacteriën rond de vagina en de opening van de plasbuis 
moet zoveel mogelijk voorkomen worden. Omdat een 
groot deel van de veroorzakers van urineweginfecties  
uit de darmen afkomstig is, betekent dit dat reiniging  
van het gebied  bij reguliere toiletgang of incontinentie 
van ontlasting belangrijk is. Resten ontlasting – waarin 
 bacteriën zitten – moeten van de vagina en opening van 
plasbuis vandaan verwerkt worden. 

Samengevat kunnen veel problemen voorkomen worden 
door voldoende te (laten) drinken, voldoende vaak naar 
het toilet en een goede hygiëne bij zowel de cliënt als de 
zorgverlener. Voor de meeste preventieve maatregelen 
zijn veel cliënten afhankelijk van de verzorgenden, 
 bijvoorbeeld  omdat zij niet zelfstandig naar het toilet 
kunnen.

v o e t n o o t

1  deze richtlijnen zijn te vinden op www.wip.nl 
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Door de werkwijze volgens het Standaardprotocol of 
in stellingprotocol te vergelijken met de werkwijze die 
 individuele zorgverleners en het team hebben, kom je 
erachter wat je moet veranderen om de meest verant-
woorde zorg te leveren. Hoe je kunt veranderen wordt  
verder in dit  Leerprogramma (hoofdstuk 5) behandeld.

Het Standaardprotocol bestaat uit een schematisch over-
zicht van alle stappen (zie bijlage A) en een beschrijving 
van elke stap  (0 t/m 11). Voor het gehele instrument en  
een nadere toelichting op het gebruik, zie Multidisciplinair 
Standaardprotocol Urineweginfecties (NVVA 2007).

3.4 Leren over het gebruik van de 
cliëntbrief Urineweginfecties

Verpleeghuiscliënten en hun mantelzorgers hebben 
 kwaliteitscriteria voor de zorg vanuit patiëntenperspectief 
ontwikkeld. Het informeren van de cliënt en de mantel-
zorgers vormt hiervan een zeer belangrijk onderdeel. 
De Cliëntbrief is hierbij behulpzaam. De Cliëntbrief urine-
weginfecties 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 meewerken kunnen urineweginfecties 
voorkomen worden of minder vaak optreden (preventie). 

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. Tijdens het doorlopen 
van het Leerprogramma kunnen zorgverleners afspraken 
maken over het gebruik van de Cliëntbrief .

Zie voor de gehele Cliëntbrief  en een toelichting op het 
gebruik ervan bijlage B.

3.3 Leren over het gebruik van het 
multidisciplinair standaardprotocol 
Urineweginfecties

Het Leerprogramma levert de kennis en ondersteunt de 
 veranderingen en verbeteringen die nodig zijn om tot de 
best mogelijke zorg te komen. 
Het Multidisciplinair Standaardprotocol Urineweginfecties 
geeft de zorg weer volgens de laatste wetenschappelijke en 
professionele inzichten en bevat alle stappen die zorgverle-
ners in het zorgproces horen te zetten. De stappen volgen 
elkaar logisch op en hangen met elkaar samen. Het Multi-
disciplinair Standaardprotocol Urineweginfecties is bedoeld 
als voorbeeldprotocol. Het biedt handvatten om heldere 
afspraken te maken over de werkwijze en ieders rol daarin 
tussen verpleeghuisartsen, verzorgenden/verpleegkundigen 
en andere zorgverleners.

Omdat geen twee verpleeghuizen, verzorgingshuizen, 
 afdelingen of teams hetzelfde zijn, past iedere instelling  
het Standaardprotocol aan op de eigen situatie.
Met een goed protocol kun je zien hoe verantwoorde zorg 
bij urineweginfecties zou moeten zijn. Daardoor weet je:
–	 Welke stappen je moet zetten en wanneer. 
–	 Wie wat moet doen, wie verantwoordelijk is. 
–	 Wie er moet observeren, wie er moet rapporteren en 

aan welke mensen gerapporteerd moet worden. 

l e e r p r o g r a m m a  U r I N e W e g I N F e C T I e S  N v v a  2 0 0 7  |  h o o F d S T U k  3



11l e r e N

3.5 begrippen op een rijtje

De Kennismodule en het Standaardprotocol zijn aan bod 
geweest. Het is goed om binnen het team de betekenis van 
de volgende begrippen onder begeleiding van de docent 
nog eens te bespreken: 

– Urineweginfectie
– Preventie
– Diagnose
– Onderzoek
– Urine opvangen
– Urineonderzoek
– Labonderzoek
– Lichamelijk onderzoek
– Behandeling urineweginfectie
– Verantwoordelijkheden verzorgende, teamleider, 

verpleeghuisarts

De groep gaat na wat wordt verstaan onder de  1 
bovenstaande begrippen. Doe dit eerst mondeling  
om de beurt, waarna de rest van de groep reageert.  
Die reactie is belangrijk om zeker te zijn dat iedereen 
de begrippen op dezelfde manier opvat. 

Als de groep en de docent het eens zijn over wat onder 2 
een begrip wordt verstaan, wordt die opgeschreven 
(op een groot vel). De omschrijving op papier geeft 
inzicht. 

Het is goed de genoteerde begrippen te checken.  3 
Dat kan je doen in naslagwerken zoals de NVVA 
 Richtlijn Urineweginfecties, maar ook in leerboeken, 
een geneeskundig woordenboek of via internet.

Nu kan er nog veranderd worden! Voor een goed 4 
onderling begrip binnen het team, een goede samen-
werking, een goede zorg, is eenduidigheid nodig.

Een overzicht met definities kan opgenomen worden in een 
instellingsprotocol urineweginfecties.

3.6 wat heb je tot nu toe opgestoken:  
een Quiz

voorbeeldvragen:

1 Wanneer is er sprake van een urineweginfectie? 
Er is sprake van problemen met plassena 
Er is sprake van problemen met plassen  b 
en er is een ontsteking
Er is sprake van deze twee verschijnselen  c 
en nog een derde (welke?)

2  Bij hoeveel psychogeriatrische (PG) verpleeghuis -
 patiënten komen urineweginfecties voor? 

Bij 90% van de cliëntena 
Bij 50%b 
Bij 10% c 

3 Wat is het meest waar?
Bij een verblijfskatheter zijn er altijd bacteriën  a 
in de urine
Bij een verblijfskatheter is er altijd een b 
urineweginfectie
Bij een verblijfskatheter zijn er nooit bacteriën  c 
in de urine

4 Welke verschijnsel hoort zeker bij een  
 urineweginfectie bij verpleeghuiscliënten?

Pijnlijk plassena 
Onaangenaam ruikende urineb 
Bloed in de urinec 

5 Welke ziekteverwekker veroorzaakt vaak een 
 urineweginfectie?

Salmonellaa 
E-colib 
Influenza virusc 

6 Wat is in dit rijtje de grootste risicofactor voor een 
 urineweginfectie?

Veel drinkena 
Beperking in beweeglijkheidb 
Van het mannelijk geslacht zijn c 

7 Wat helpt urineweginfecties te voorkomen?
Matig drinkena 
Niet teveel etenb 
Hygiënec 

8 Wie stelt de diagnose ‘urineweginfectie’?
EVV-era 
artsb 
laborantc 

Antwoorden

1 c
2 b
3 a
4 a

5 b
6 b
7 c
8 b
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–	 Verzorgenden en verpleegkundigen zijn zich bewust 
van het eigen handelen

–	 Verzorgenden en verpleegkundigen zijn zich bewust 
van de werkwijze van het team

–	 Verzorgenden en verpleegkundigen zijn zich bewust 
van het verschil tussen werkelijke en gewenste zorg 
en schrijven dat concreet en puntsgewijs op

Er blijkt bijna altijd een verschil te zijn tussen de gewenste 
zorg en de werkelijk verleende zorg. De bedoeling is zo dicht 
mogelijk bij de gewenste zorg te komen. Voordat het zover 
kan komen is het belangrijk om inzicht te hebben in eigen 
han delen. Begin daarom met te bepalen hoe jij persoonlijk 
werkt en hoe het team werkt. Dit bepaal je met leden van 
het team. Omdat het belangrijk is dat iedereen zich veilig 
voelt bij deze bespreking, wordt niemand persoonlijk aan-
gesproken of aan gekeken op zijn handelen. Je kunt ook de 
manier van werken van elk individu  bepalen. Dat is minder 
veilig, een zorgverlener stelt zich hierbij kwetsbaar op.  
Het levert wel aandachtspunten ‘op maat’ die voor de 
 individuele zorgverleners  herkenbaar zijn en waaraan ze 
kunnen werken.

h o o f d s t U k  4

    observeren
Leren over de manier van werken:
     als individu en als team

4.1 welke werkwijze is er nu?

Het is goed om te beschrijven:
–	 hoe je werkt, dus hoe je daadwerkelijk handelt;
–	 hoe je zelf vindt of hoe anderen vinden dat je zou 

 moeten handelen;
–	 hoe je volgens de ‘regels’, bijvoorbeeld een protocol, zou 

moeten werken.

Kijk nog eens naar het voorbeeld uit paragraaf 3.1.
De verzorgende heeft de Kennismodule, het Standaard-
protocol en de Cliëntbrief aangeboden gekregen.  
In hoeverre wordt het praktijkvoorbeeld nu anders 
beoordeeld? 

Tips:
– Stel je collega’s vragen en laat de collega’s jou vragen 

 stellen over de manier van werken.
– Iedereen leert het meest als vragen zo eerlijk mogelijk 

 worden beantwoord.
– Domme vragen (of domme antwoorden) bestaan niet! 

p r A k t I j k v o o r b e e L d  1 :  m e v r o U w  d e  w A A L .

mevrouw de Waal (87 jaar) is licht dementerend.  
Zij is regelmatig incontinent van urine en krijgt daarvoor 
continentiemateriaal. Bij het vervangen van het 
continentie materiaal valt op dat de urine vies ruikt.
de laatste 3 dagen lijkt mevrouw wat  onrustiger te  
worden en lijkt ze wat  meer gedesoriënteerd dan anders.  
Ze geeft aan pijn te hebben die zou kunnen samenhangen 
met plassen. 
Ze eet en drinkt minder dan anders. er wordt bij haar  
een lichaamstemperatuur van 38,5 graden gemeten.  
deze temperatuur blijft aanhouden.
deze bevindingen worden aan de verpleeghuisarts 
 gerapporteerd. die zegt dat er mogelijk sprake is van een 
urineweginfectie.
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    observeren
Leren over de manier van werken:
     als individu en als team

Om de volgende stap in het leren te zetten, gaan de 
 ver zorgenden en verpleegkundigen hun eigen handelen  
en dat van collega’s observeren. Hoe dit in zijn werk gaat  
is te vinden in paragraaf 4.2.

4.2 observatieopdracht voor in de praktijk

Het ‘meten’ van de werkelijke zorg, kun je alleen maar in de 
praktijk doen. Je kunt in je eentje een checklist bijhouden 
van de handelingen bij urineweginfecties, maar samen-
werken en elkaar observeren is interessanter en geeft 
observaties die betrouwbaarder zijn.

Vorm koppels met verpleegkundigen, verzorgenden  
en  helpenden etc.
Bekijk bij het omgaan met urineweginfecties in je 
 dagelijkse werk de volgende punten.

checklist:

– Preventie
– Observatie
– Signaleren
– Rapporteren
– Onderzoek
– Urine opvangen
– Urineonderzoek
– Labonderzoek
– Lichamelijk onderzoek
– Diagnose
– Behandeling urineweginfectie
– Verantwoordelijkheden verzorgende, teamleider, 

 verpleeghuisarts enz.

vragen die horen bij de checklist en helpen om goed te 
observeren:

– Wat doe ik/doet je collega voor de preventie van 
urineweginfecties?

	 denk bijvoorbeeld aan drinkadviezen, hygiëne en 
toiletgang.

– Wat doe ik/doet je collega bij het observeren/ 
signaleren van urineweginfectie? 

– Hoe doe je/doet je collega de rapportage hierover? 
 denk aan Waar je rapporteert, aan wie en wanneer?
– Wat is je rol/taak/de rol/taak van je collega bij het 

opvangen van urine?
– Hoe vang je/vangt je collega urine op?
– Wat is je taak/de taak van je collega bij het onder-

zoeken van urine?
– Hoe onderzoek je/onderzoekt je collega urine?
– Wat is je rol/taak/de rol/taak van je collega bij 

labonderzoek?
– Wat is je rol/taak/de rol/taak van je collega bij 

 lichamelijk onderzoek?

Vragen naar aanleiding van de casus

– Wat is voor jou in deze casus niet duidelijk?  
(en wat voor het team?)

– Wat moet je nog weten om goede zorg te leveren?  
(en wat moet het team nog weten?)

– Hoe werk jij bij iemand als mevrouw De Waal?  
(en wat doet het team?)

– Doe je dan ook wat je zou moeten doen  
(en doet het team dat?)

– Hoe zou je volgens de ‘regels’- bijvoorbeeld het 
 protocol - moeten werken (en wat vindt het team?)

– Welke zaken (handelingen, begrippen, gevoelens, 
 soorten overleg) gaan bij jou vanzelf goed?  
(en bij het team?)

– Wat is lastig voor jou in de praktijk?  
(en wat voor het team?)

– Waarom is het lastig?
– Wat kun jij veranderen om dit op te lossen?  

(en wat kan het team veranderen?)

Hetzelfde kan gebeuren met praktijkvoorbeeld 2 of met een 
voorbeeld uit de eigen werksituatie.

p r A k t I j k v o o r b e e L d  2 :  m e v r o U w  v A n  d I j k .   

mevrouw van dijk (79 jaar) heeft sinds enkele dagen toe-
nemende klachten van pijn onder in de buik. Zij geeft vaak 
aan te moeten plassen. er is geen koorts, maar mevrouw 
voelt zich niet lekker en denkt zelf aan een blaasontsteking. 
Zij heeft het laatste jaar drie maal bij dergelijke klachten 
een antibioticakuur gehad met goed resultaat. vorige 
maand heeft zij enkele weken een blaaskatheter gehad 
 vanwege urineretentie (d.w.z. mevrouw kon niet alles 
 uitplassen, er bleef urine in de blaas achter) en heftige  
rugpijn door verzakking in de rug door osteoporose.

de voorlopige diagnose van de verpleeghuisarts is:  
urineweginfectie. de verdenking hierop wordt sterker  
doordat mevrouw de klachten herkent. 

Na enkele dagen afwachten nemen de klachten toe en 
mevrouw vertoont verschijnselen van algehele malaise. 
omdat zij eerder bij dezelfde klachten goed reageerde op 
antibiotica, besluit de verpleeghuisarts dat antibiotica 
 aangewezen is, als onderzoek wijst op een urineweginfectie.

onderzoek: 
- van urineretentie is geen sprake
- Bij het stickonderzoek zijn nitriet en leuco’s positief.

mevrouw van dijk krijgt een antibiotica-kuur, met adviezen 
ten aanzien van drinken etc.
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4.3 verschil tussen werkelijke zorg  
en gewenste zorg

Door eerdere stappen in het leren is er inzicht ontstaan in 
de theorie (Kennismodule, paragraaf 3.2 ). Bovendien is 
 duidelijk welke stappen er in de zorg gezet zouden moeten 
worden (Standaardprotocol, paragraaf 3.3). De Kennis-
module en het Standaardprotocol beschrijven samen de 
beste en dus gewenste zorg.
Verder is er nagedacht over hoe het handelen zou zijn  
bij één of meer ‘papieren’ cliënten (praktijkvoorbeelden, 
 paragraaf 4.1). En er is gekeken hoe de zorg in werkelijk-
heid is (observatie, paragraaf 4.2). Deze onderdelen laten 
zien hoe de werkelijke zorg is.

– Wat is je rol/taak/de rol/taak van je collega bij het 
 stellen van de diagnose?

– Wat is je rol/taak/de rol/taak van je collega bij de 
behandeling van een cliënt met een urineweginfectie?

– Wat zijn rollen/taken van de teamleider,  
de EVV-er1, de gespecialiseerde verpleegkundige,  
de verpleeghuisarts?

Als hulp bij het observeren en om alles goed op te schrijven 
is in bijlage 4 een (zelf-) observatielijst opgenomen.

v o e t n o o t

1 eerst verantwoordelijke verzorgende

soort protocol wat geeft het protocol aan?
(Stel vragen bij onduidelijk-
heden)

wat doe ik?
(Beschrijf wat je anders doet 
dan in het protocol staat)

waarom handel ik anders?
(Geef altijd een reden ook als 
je die 'vreemd' of juist heel 
logisch vindt)

Op grond van een zelfevaluatie of de evaluatie door een 
 collega, wordt de zorg die je  dagelijks levert, vergeleken 
met die gewenste zorg. Onderstaande tabel is bedoeld om 
de verschillen tussen het eigen handelen en het gewenste 
handelen te noteren.

afbeelding: het noteren van het verschil tussen het eigen (geobser-
veerde) handelen in de praktijk en het handelen volgens protocol,  
het verschil tussen de werkelijke zorg en de gewenste zorg (zie ook 
bijlage 5).
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Voorbeeld: 
De keuze valt op het onderwerp: rapporteren observaties  
(stap 3 van het Standaardprotocol). De meeste verzorgen-
den geven aan dat rapportages vaak niet duidelijk zijn en 
dat ze dit als een probleem ervaren.
Ieder vult voor zichzelf een paar punten in. Als je de tabel 
voor één punt invult, kan dat er zo uitzien:

Het gaat om het noteren van de verschillen. Bij het bepa-
len van het verschil tussen de gewenste zorg en je eigen 
handelen, geef je ook aan WAAROM je iets anders doet. 
Omdat het te veel is om de hele zorg bij urineweginfecties 
in één keer te bespreken, maak je keuzes.

In kleine groepjes wordt besproken welke antwoorden 
gegeven zijn. Vooral van belang is waarom iemand anders 
handelt dan in het protocol staat.
Als hiervoor geen goede verklaring is, zou dat een reden 
kunnen zijn om na te gaan of op dat onderdeel het eigen 
handelen en/of dat van het team veranderd zou moeten 
worden. 

Stel je als team de volgende vragen:
Willen wij verbeteren en de gewenste zorg bereiken?1 
Willen wij daarvoor ons handelen veranderen? 2 
Op welke onderdelen (van het Standaardprotocol)  3 
willen we dat?
Wat gaan we precies veranderen?4 
Hoe gaan we veranderen?5 

Veranderen en verbeteren worden in hoofdstuk 5 
besproken.

soort protocol wat geeft het protocol aan?
(Stel vragen bij onduidelijk-
heden)

wat doe ik?
(Beschrijf wat je anders doet 
dan in het protocol staat)

waarom handel ik anders?
(Geef altijd een reden ook als 
je die 'vreemd' of juist heel 
logisch vindt)

Multidisiplinair  
Standaardprotocol 
Urineweginfecties

Spreek af: hoe rapporteer je?
Objectieve observaties!

Ik geef door:
blaasontsteking, buikpijn of 
zo. Ik ga het niet helemaal 
omschrijven.

Ik heb veel ervaring en ik  
herken dingen bij bewoners. 
Het scheelt veel tijd.

afbeelding: voorbeeld van een ingevulde tabel.

De verzorgende uit dit voorbeeld geeft aan dat zij een 
 verschijnsel (buikpijn) of ziekte (blaasontsteking) noteert  
en dat zij haar observaties niet helemaal omschrijft. 
Haar verklaring hiervoor is: 

dat zij veel ervaring heeft;1 
dat zij ziektebeelden (daardoor?) herkent2 
dat het tijd scheelt3 

Het is goed om die verklaringen eens te bekijken. Het kan 
zijn dat er een goede reden is om iets anders te doen dan in 
het protocol staat, maar vaak is dat niet het geval. 

vraag: wat vind jij in dit geval van de opgegeven redenen?

Bespreek nu de verschillen die genoteerd zijn.

l e e r p r o g r a m m a  U r I N e W e g I N F e C T I e S  |  h o o F d S T U k  4
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verbeteren
           Het geleerde toepassen 

in praktijk

h o o f d s t U k  5

–	 De zorgverlener krijgt inzicht in wat de nieuwe werk-
wijze inhoudt in relatie de resultaten van de zorg, het 
eigen handelen (‘wat doe ik’ en ‘wat doe ik niet’) en de 
wijze waarop de zorg is georganiseerd.

–	 De zorgverlener weegt de voor- en nadelen van de 
nieuwe werkwijze af: ‘Wat levert het nieuwe handelen 
op?’ en ‘Wat kost het om het oude handelen los te 
laten?’ Ben ik in staat de veranderingen in te voeren, 
‘Beschik ik over voldoende vaardigheden?’,  
‘Beschik ik over de juiste middelen?

–	 De zorgverlener gaat experimenteren met de nieuwe 
werkwijze. Zij brengt nieuwe inzichten (Plan: plan 
maken) in de praktijk. Zij maakt een verbeterplan  
(Do: uitvoeren). Zij meet de resultaten die hiermee 
worden bereikt (Check/study: Evalueren) en bepaalt  
op basis hiervan vervolgstappen (Act: aanpassen). 
Deze stappen vormen samen een verbetercyclus of 
verbetercirkel (afbeelding).

Aanpassen

Evalueren

Plan maken

Uitvoeren

Verbetercirkel

d o e L  v A n  d I t  h o o f d s t U k

–	 Verzorgenden zijn zich bewust dat voor ver-
beteringen (toepassen van kennis, vaardigheden  
en  protocollen) veranderingen nodig zijn

–	 Verzorgenden oefenen met veranderacties
–	 Verzorgenden passen verandervaardigheden toe  

op de werksituatie
–	 Verzorgenden passen verandervaardigheden toe  

in de zorg bij urineweginfecties

5.1 verbeteren, wat is daarvoor nodig:  
veranderen

Kennis over ‘wat is goed handelen’ leidt niet vanzelf tot het 
daadwerkelijke ‘gewenste handelen’, het gewenste gedrag. 
Dit vraagt om een meer of minder bewust proces waarbij 
naast kennis, attitude (houding), vaardigheden, gewoonten 
en organisatorische factoren aandacht vragen. In dat proces 
zijn (volgens Grol1) de volgende fasen te onderscheiden:

–	 De zorgverlener raakt bekend met nieuwe inzichten en 
raakt zodanig geïnteresseerd dat zij het gevoel krijgt: 
‘Dit heeft met mij en mijn werk te maken. Hier wil ik 
meer van weten.’

v o e t n o o t

1  Implementatie: effectieve verbetering van de patiëntenzorg,  

grol & Wensink, derde herziene druk 2006. 
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5.2 oefenen in veranderen 

A Buiten de werksituatie 
Verzin iets dat je in je privé situatie (huishouden, eten, 
opvoeding, sport …) zou willen veranderen. Voorbeelden:
– Vroeger naar bed
– Beter op tijd komen op afspraken
– Vaker een boek lezen
– Minder chips eten

Als je zelf iets bedacht hebt, heb je waarschijnlijk wel eens 
geprobeerd te veranderen. En waarschijnlijk ook wel eens 
zonder veel succes. Wat is er nodig om het wel te laten 
lukken? Verzin factoren die de kans op succes vergroten.

Zeg wat je wilt bereiken – dat is je doel. Schrijf je doel op 
en doe dat vrij precies (SMART zie bijlage 7).
Voorbeelden:
– Ik ga minimaal 1x per week op tijd (om 22.00 uur) 

naar bed.
– Twee avonden in de week lees ik een half uur.
– Als ik ’s avonds behoefte krijg om chips te eten, neem 

ik 1 van de 2 keer iets gezonders (cracker, rijstwafel …)

B Binnen de werksituatie
Verzin iets eenvoudigs wat je in je werksituatie zou willen 
veranderen. Stel meteen een doel. Voorbeelden:
– Ik kijk deze week elke dag 1x vaker dan anders in het 

zorgdossier
– Ik zeg één keer per dienst, iedere bewoner die ik 

tegenkom gedag
– Ik wacht na kloppen met binnenkomen in de kamer, 

tot de bewoner een reactie geeft

Doel gehaald? Ga dan de naar paragraaf 5.3.

Doel niet gehaald? Waarom niet? Was het te moeilijk  
om de stap te zetten? Formuleer een kleiner doel, bijvoor-
beeld: “ik kijk deze week op maandag 1x extra in het zorg-
dossier”. Het kan erg helpen met meer mensen tegelijk 
hetzelfde doel proberen te halen en elkaar daarbij te 
steunen.

Beantwoord in groepjes van 3 collega’s de volgende  
vragen:

– Hoe makkelijk/moeilijk is het om te veranderen?
– Is hierbij verschil tussen één persoon en een team?
– Heb je ervaring met het doorvoeren van 

 veranderingen bij jezelf?
– Heb je ervaring met het doorvoeren van 

 veranderingen in een groep (werk, familie, 
vereniging)?

Voordat er veranderingen in de zorg worden toegepast,  
is een tussenstap mogelijk.
Je kunt veranderen gemakkelijker maken door eerst in 
kleine stapjes te ‘oefenen’.
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samen veranderen met collega’s binnen het team
Het maken van een veranderplan (verbeterplan) werkt het 
best door samen te werken. Dat kan in kleine groepjes of 
met het hele team. Van de vragen 1 t/m 5 die hierboven 
staan, zijn 3, 4 en 5 bruikbaar voor het stellen van een 
(SMART, bijlage 7) doel en het bedenken van een aanpak. 
Een ABCD schema zoals hieronder, helpt om het duidelijk 
op papier te krijgen.

Bedenk zonodig – misschien geholpen door de ervaringen 
bij het oefenen met veranderen – welke factoren mee-
spelen bij het doorvoeren van veranderingen.

– Wat of wie weerhoudt mij/het team anders te werken 
 (denk bijvoorbeeld aan weerstanden)?
– Wat of wie motiveert mij/het team om anders te  

gaan werken (denk bijvoorbeeld aan ‘beloningen’)?
– Wat of wie heb ik/heeft het team nodig om anders  

te werken (denk bijvoorbeeld aan afspraken)?

5.3 veranderen van de zorg  
bij urineweginfecties

Kijk naar de verschillen die gevonden zijn tussen werkelijke 
en gewenste zorg. Kijk nog eens naar de vragen die bij 
 paragraaf 4.3 zijn gesteld.

Willen wij verbeteren en de gewenste zorg bereiken?1 
Willen wij daarvoor ons handelen veranderen? 2 
Op welke onderdelen (van het Standaardprotocol) 3 
 willen we dat?
Wat gaan we precies veranderen?4 
Hoe gaan we veranderen?5 

Ingevuld Abcd schema 

A  huidige situatie
Wat loopt niet goed?

b  gewenste situatie c  wat moeten we doen? d  wie doet het?

Opmerken van urineweg-
infecties gebeurt te laat.

Beter op mogelijke  sympto-
men van urineweginfecties 
letten. 

Op tijd in team afspraken 
maken over observaties en 
elkaar helpen herinneren.

Teamleider met team.

Observaties in het kader  
van urineweginfectie zijn 
niet gericht.

Gericht observeren. Checklist maken met risico-
factoren en symptomen. 

Deze consequent gebruiken.

Teamleider samen met  
1 of 2 verzorgenden.

Rapportage over urineweg-
infectie is niet uniform: niet 
dezelfde vorm, niet objectief.

Objectieve en uniforme 
rapportage.

Afspraken maken over wat 
objectief rapporteren is.

Uniforme rapportage maken.

Rapporteren oefenen. 
(klinische les)

Teamleider met 
kwaliteitsfunctionaris.

Teamleider met team.

Hele team.

Opvangen van urine gaat 
vaak mis, monster is niet 
schoon genoeg.

Schone urinemonsters. Opvangen volgens hande-
lingsprotocol uitvoeren.  
Handelingen oefenen met  
de leden van het team.

Verzorgenden die vaardig-
heden moeten vergroten. 
Begeleiding door bekwame 
verzorgende e/o opleidings-
functionaris.

l e e r p r o g r a m m a  U r I N e W e g I N F e C T I e S  N v v a  2 0 0 7  |  h o o F d S T U k  5
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Uitkomstindicatoren 
Richten zich op de uitkomsten (product/effect) van zorg. 
Voorbeelden zijn:
–	 ‘het percentage cliënten met incontinentiemateriaal 

dat een urineweginfectie heeft’
–	 ‘de tevredenheid van cliënten en mantelzorgers over 

de zorg’
–	  ‘het aantal malen dat urineonderzoek is uitgevoerd'

evalueren aan de hand van indicatoren
Aan de hand van criteria van goede zorg, bijvoorbeeld 
Richtlijn Urineweginfecties, handelingsinstructies, afspra-
ken in het team, worden doelen bepaald. Hierbij worden 
passende indicatoren geformuleerd. Door voordat een ver-
andering ingezet wordt te meten (0-meting) en dat na een 
afgesproken periode te herhalen (1-meting), is het verschil 
waar te nemen. Aan de hand van de metingen is te zien of 
de doelen van het team (gewenste zorg) benaderd worden 
of niet.

Als blijkt dat doelen die gesteld waren niet gehaald zijn, 
kunnen de doelen worden bijgesteld en kunnen verbeter-
acties worden herhaald. Hiervoor is gebruik te maken van 
het ABCD schema uit paragraaf 5.3 (bijlage 6) en van het 
stellen van SMART doelen (bijlage 7).

5.4 oefenen van handelingsprotocollen

Wanneer duidelijk is wat er veranderd gaat worden, zal dit 
in praktijk gebracht moeten worden. Wanneer het gaat om 
het verbeteren van vaardigheden, is het goed om deze 
 vaardigheden samen te oefenen. Dit oefenen gebeurt onder 
begeleiding van iemand die het voor kan doen en die 
 feedback kan geven. Je kan oefenen in observeren en 
 rapporteren en je kunt handelingen oefenen die je moet 
beheersen bij de zorg voor cliënten met een urineweg-
infectie. Dit kan bijvoorbeeld in een Skills-Lab. 

5.5 veranderingen vasthouden
 op welke signalen moeten we letten: indicatoren

Wil je de kwaliteit van zorg en de veranderingen daarin 
toetsen dan geven ‘getallen’ die iets over de zorg zeggen het 
duidelijkste beeld. Je moet dus meetbare aspecten van de 
zorg vinden, die aanwijzingen geven over de kwaliteit. Zo’n 
aspect wordt een ‘(kwaliteits)indicator’ genoemd. 
Een indicator heeft een signaalfunctie. Het is geen directe 
oordeel over de zorg, maar kan aanleiding zijn om werk-
wijze en resultaten nader te onderzoeken. Blijkt een indica-
tor af te wijken van een afgesproken norm of doelstelling 
dan is bijsturing mogelijk. 

Voor betrouwbaar gebruik van indicatoren moeten er 
 gegevens geregistreerd worden. Indicatoren kunnen iets 
zeggen over de structuur, de processen of de uitkomsten 
van de zorg.

structuurindicatoren 
Deze geven informatie over de organisatie en uitrusting. 
Voorbeelden zijn:
–	 ‘de mate waarin benodigde handelingsinstructies 

 aanwezig zijn’
–	 ‘de aanwezigheid van een werkgroep die de zorg rond 

urineweginfecties verbetert’
–	 ‘het aantal zorgverleners per cliënt of per afdeling’.

procesindicatoren 
Deze richten zich op de daadwerkelijke zorg en de 
 communicatie met de cliënten. Voorbeelden zijn: 
–	 ‘de mate waarin  protocollen worden gebruikt’
–	 ‘het aantal  preventieve maatregelen ten behoeve  

van het voorkomen van urineweginfecties dat vast 
onderdeel van de routine is’

–	 ‘het rapporteren van observaties (in het dossier)’.
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–	 Op weg naar normen voor verantwoorde zorg (2005: 
Arcares, AVVV, LOC, NVVA, Sting en IGZ, VWS, ZN)

–	 Kwaliteitskader verantwoorde zorg (2007: Actiz, LOC, 
NVVA, Sting en IGZ, VWS, ZN)

–	 NVVA Richtlijn Urineweginfecties 2006
–	 Multidisciplinair Standaardprotocol Urineweginfecties, 

NVVA 2007
–	 Cliëntbrief Urineweginfecties, NVVA 2007
–	 Lesbrief toiletgang en incontinentie, Sting 2006
–	 Werkbezoek (Trots op de zorg), Sting 2006/2007
–	 Beroeps(deel)profiel geriatrisch verpleegkundige
–	 Beroeps(deel)profiel urologie verpleegkundige
–	 Implementatie: Effectieve verbetering van de patiën-

tenzorg, Grol&Wensink, derde herziene druk 2006
–	 Internet: http://iwp.cs.utwente.nl/Vaardigheden/ 

 F-SMART-doelen/ Uitleg/uitleg.html, http://iwp.cs.
utwente.nl/Vaardigheden/F-SMART-doelen/Koefening/
koefening.html, www.carrieretijger.nl/functioneren/
communiceren/mondeling/vaardigheden/feedback-
ontvangen en www.carrieretijger.nl/functioneren/
communiceren/mondeling/vaardigheden/feedback-
geven 

–	 Kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg CBO: 
verbetermethoden

–	 Coëlho, medisch zakwoordenboek

Bijlagen
ondersteunende documenten

Opdracht als voorbereiding voor de eerste bijeenkomst1 
Voorbeeldprogramma’s voor twee bijeenkomsten2 
Signaleringslijst urineweginfecties3 
Zelf-observatielijst urineweginfecties4 
Verschil tussen het eigen handelen en handelen 5 
 volgens protocol
ABCD schema6 
SMART doelen stellen7 
Feedback ontvangen en geven8 
Intervisie: bespreken van werkproblemen9 
Casuïstiek: werken met praktijkvoorbeelden10 

hulpmiddelen

Multidisciplinair Standaardprotocol  A 
Urineweginfecties 2007
Cliëntbrief Urineweginfecties 2007B 

Bronnen
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bijlage 1
b I j L A g e  1

opdracht als voorbereiding  
voor de eerste bijeenkomst

opdracht als voorbereiding voor de eerste bijeenkomst:

Aan de deelnemers van het leerprogramma wordt  
de Signaleerlijst (risicofactoren) urineweginfecties  
uitgedeeld. Gevraagd wordt de volgende vragen te 
beantwoorden:
1 Welke signalen herken je? Welke niet? 
2 Welke signalen komen vaak voor bij je cliënten?
 Welke niet? 
3 Welk signaal vind je het meest logisch bij een 
 urineweginfectie, welk signaal het minst?

Voorbeeldprogramma’s eerste en tweede bijeenkomst: 
bijlage 2

N v v a  2 0 0 7
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bijlage 2
b I j L A g e  2

bijeenkomst 1

voorbeeld programma – eerste bijeenkomst  – maximaal 2 uur

1 voorstelrondje door trainer (en verpleeghuisarts) – 10 minuten

2 welke kennis is al aanwezig? (3.1) door trainer – 15 minuten
Werkvorm beoordelen praktijkvoorbeeld mevrouw De Waal a.d.h.v. vragen.
De gezamenlijke conclusies worden genoteerd: wat wil het team leren?

3 kennis over urineweginfecties (3.2) door verpleeghuisarts – 20 minuten
Een/de verpleeghuisarts vertelt aan de hand van de Kennismodule wat het team minimaal moet weten.  
Afhankelijk van reacties en tijd, wordt uitgebreider op de stof ingegaan. Er wordt een link gelegd met het 
Standaardprotocol (3.3) waarin de stappen van het zorgproces staan beschreven. 

4 de cliëntbrief (3.4) door trainer – 10 minuten
Wat is het en wat kun je ermee doen?

pauze – 10 minuten 

5 begrippen definiëren (3.5) door trainer en/of verpleeghuisarts – 15 minuten
Werkvorm. Het team controleert of de begrippen die te maken hebben met urineweginfecties voor iedereen  
hetzelfde betekenen. Er worden korte definities op een groot vel gezet.

Optie werkvorm: Quiz (3.6) door trainer - 10 minuten

6 hoe werk ik, hoe werken wij? (4.1) door trainer  – 15 minuten
Nog eens het eerste praktijkvoorbeeld. Denkt iedereen er nog hetzelfde over? Indien gewenst ook meer  
praktijkvoorbeelden. Er kunnen ook groepjes gemaakt worden die ieder één praktijkvoorbeeld bespreken.

7 Uitleg observatieopdracht (4.2) door trainer – 10 minuten
Aan de hand van de checklist met begrippen c.q. stappen van het Standaardprotocol gaat ieder observeren  
hoe de zorg voor urineweginfecties “in het echt” gaat.
Er worden koppels/trio’s gevormd die elkaar de komende periode gaan observeren en noteren wat zij zien. 
Observatieformulieren zijn te vinden in de bijlagen van het Leerprogramma.
NB: 

1 het is van belang dat voor het inzetten van koppels de leiding akkoord gaat
2 Zonder observaties kunnen gewenste zorg en geleverde zorg niet vergeleken worden!

8 Alvast één veranderoefening mee? (5.2) door trainer – 5 minuten

9 vervolgafspraken en opdracht voor de volgende keer.

10 zijn er nog vragen? einde.
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bijeenkomst 2

voorbeeld programma – tweede bijeenkomst – maximaal 2 uur

1 terugblik op de vorige bijeenkomst door trainer – 5 minuten

2 praktijkopdracht (observatie) behandelen door trainer – 10 minuten
Kort bespreken hoe het observeren (en noteren) ging.

3 vergelijken geleverde en gewenste zorg (4.3) door trainer – 30 minuten
Werkvorm. Vergelijk het handelen dat geobserveerd is met het handelen dat zou moeten.  
Vul in groepjes (een deel van) het formulier (bijlage 5: Verschil tussen eigen handelen en handelen  volgens protocol) in.  
Let op dat iedereen invult waarom iets in praktijk anders ging dan in het protocol.

pauze – 10 minuten

4 bespreken 3 voorbeelden door trainer (en verpleeghuisarts) – 15 minuten
Werkvorm. Wat betekenen onze antwoorden voor de zorg? Gebruik de vragen:

Willen wij verbeteren en de gewenste zorg bereiken?1 
Willen wij daarvoor ons handelen veranderen? 2 
Op welke onderdelen (van het Standaardprotocol) willen we dat?3 
Wat gaan we precies veranderen?4 
Hoe gaan we veranderen?5 

5 korte uitleg over veranderen (5.1-5.3) door trainer – 10 minuten
Wat is er nodig voor veranderen/verbeteren. Wat zijn knelpunten. Hoe pakken we het aan?

6 maak een plan van aanpak met het Abcd schema (5.3) door trainer (en verpleeghuisarts) – 20 minuten
Werkvorm.Wat wil je veranderen op je afdeling, in het team? Wat heb je daarvoor nodig?  
Noteer het in groepjes van 3 op het formulier (bijlage 6 Leerprogramma).

7 maken vervolgafspraken door trainer, verpleeghuisarts – 15 minuten
Het maken van een plan is niet voldoende. De uitvoering zal ook geëvalueerd moeten worden.  
Hoe gaat het team dat doen? Hoe kunnen we nagaan of een verandering ook een verbetering is.  
Hiervoor moeten we eigenlijk meten! (denk aan indicatoren?)!

Komt er een nieuwe datum?

8 zijn er nog vragen? einde.
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bijlage 3
b I j L A g e  3

signaleringslijst (risicofactoren) urineweginfecties 
Voor	verzorgenden

Naam cliënt

Afdeling

Datum observatie

Naam verzorgende

Datum

onderwerp Ik signaleer …
objectief!

Ik rapporteer aan …
objectief!

Actiepunt …

Toiletgang vaak/weinig

Veel/weinig plassen

Incontinentie(materiaal) 
urine

Pijn bij plassen

Andere pijn urinewegen

Incontinentie(materiaal) 
ontlasting

Aanwijzingen koorts

Eetlust

Drinken

Verandering gedrag 

Verandering welbevinden

Sufheid
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bijlage 4
b I j L A g e  4

(zelf-) observatielijst urineweginfecties

De werkelijke zorg kun je alleen maar in de praktijk nagaan. 
Je kunt in je eentje de handelingen bij urineweginfecties 
bijhouden, maar samenwerken en elkaar observeren is 
 interessanter en geeft uitkomsten die betrouwbaarder zijn. 
Vorm koppels met verzorgenden (en/of verpleegkundigen, 
helpenden) en noteer de observaties zorgvuldig. Bespreek 
de uitkomsten en vergelijk de geobserveerde zorg met de 
gewenste zorg volgens het Multidisciplinaire Standaard-
protocol Urineweginfecties.

Naam verzorgende (1): Naam verzorgende (2):

Observatie (omcirkelen): 1e 2e 3e

Datum: Afdeling:

Aandachtspunt wat is mijn taak?
(of de taak van mijn collega)

wat doe ik?
(doet mijn collega)
Objectieve observaties!

knelpunten

Preventie

Observatie

Signaleren

Rapporteren

Urine opvangen

Urineonderzoek

Labonderzoek

Lichamelijk onderzoek

Diagnose

Behandeling 

N v v a  2 0 0 7
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bijlage 5
b I j L A g e  5

verschil tussen eigen handelen  
en handelen volgens protocol

Het is belangrijk om de zorg die het team dagelijks levert,  
te vergelijken met die gewenste zorg. Onderstaande tabel is 
bedoeld om de verschillen tussen het eigen handelen en 
het gewenste handelen te noteren. Bij het bepalen van het 
verschil tussen de gewenste zorg en je eigen handelen, geef 
je ook aan WAAROM je iets anders doet. 

Het kan zijn dat er veel onderwerpen aan bod komen.  
In dat geval maak je keuzes.

soort protocol wat geeft het protocol aan?
(Stel vragen bij onduidelijk-
heden)

wat doe ik?
(Beschrijf wat je anders 
doet dan in het protocol 
staat)

waarom handel ik anders?
(Geef altijd een reden, ook 
als je die 'vreemd' of juist 
heel logisch vindt)
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bijlage 6
b I j L A g e  6

B I J l a g e  6

Abcd schema 

Het maken van een veranderplan (verbeterplan) werkt het 
best door samen te werken. 
Om knelpunten (wat loopt niet goed), aanpak (gewenste 
situatie/wat moeten we doen) en taakverdeling (wie doet 
het) duidelijk op papier te krijgen, helpt een ABCD schema 
zoals hieronder.

A  huidige situatie
Wat loopt niet goed?

b  gewenste situatie c  wat moeten we doen? d  wie doet het?

N v v a  2 0 0 7
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bijlage 7
b I j L A g e  7

verpleeghuis trekt geld uit voor het uitvoeren van dit leer-
programma. verschillende mensen worden aangewezen voor 
uiteenlopende taken. 

realistisch verwijst naar de haalbaarheid van doelen. Soms 
zijn doelen zo hoog gegrepen dat het bijna niet mogelijk is 
om ze te halen. Het niet halen van doelen werkt demotive-
rend. Doelen die te laag gesteld zijn, worden makkelijk 
gehaald, maar dat levert niet veel bevrediging op. Het 
meest motiverend is om doelen te stellen die net boven het 
niveau van jezelf of de groep liggen. Je moet dan iets extra’s 
doen om ze te halen en als het lukt, kun je met reden trots 
zijn op jou prestatie of die van de groep. Dat geeft weer 
energie voor het volgende, haalbare doel. Om te weten wat 
haalbare doelen zijn moet je jezelf (of de groep/de organisa-
tie) goed kennen. Een terugblik op het verleden of gegevens 
verzamelen over het verleden kan hierbij helpen. 
voorbeeld: een afdeling heeft in een half jaar bereikt dat er 
25% minder doorligwonden (decubitus) zijn dan daarvoor.  
In het volgende half jaar wil de afdeling 75% minder decu-
bitus.  Is dat realistisch? Waarschijnlijk niet, omdat mogelijk 
de eerste verbeteringen het hardst gaan,  daardoor eerder 
hooguit 50% haalbaar en er bovendien 0% decubitus 
 volledig onwaarschijnlijk is.

tijdgebonden d.w.z. dat er duidelijk een begin en een 
 eindtijd afgesproken moet worden. Wanneer begin je met 
het verrichten van activiteiten om je doel te bereiken en 
wanneer kun je zeggen dat je het doel bereikt hebt. 
voorbeeld: wanneer begint de verzorgende met het leer-
programma? als de eerste gelegenheid (datum bekend) zich 
voordoet of als ze er zin in heeft en het haar beter uitkomt 
(bijvoorbeeld over een jaar)? Wanneer kun je zeggen dat deze 
verzorgende haar doel heeft bereikt?

k o r t e  o e f e n I n g  s m A r t - d o e L e n  s t e L L e n 

Kijk eens hoe het formuleren van SMART-doelen werkt als 
je het toepast op je eigen situatie. Dit kun je als volgt doen:

Ga bij jezelf na of je nog wensen hebt. Als je die niet 1 
direct weet, kun je ook denken aan knelpunten, die je 
graag zou willen oplossen.
Probeer de wensen (of knelpunten) om te zetten in 2 
doelen.
Maak deze doelen SMART, d.w.z.3 
–	 maak het doel specifiek
–	 ga na hoe je het beste kunt meten in hoeverre je 

het doel bereikt
–	 geef aan wat jij moet doen om dat doel te bereiken 

en wat anderen zouden moeten doen om je daar-
bij te helpen

–	 ga na of je doel zo haalbaar is; is dat niet het geval 
stel je doel dan bij

–	 geef aan wanneer je precies gaat beginnen en 
bepaal de tijd waarbinnen het doel bereikt moet 
zijn.

Voer de activiteiten uit om je SMART-doel te bereiken.  
Ga na afloop na in hoeverre je doel is bereikt en welke  
factoren daar een rol bij hebben gespeeld. Welke con clusies 
trek jij uit je ervaringen met deze oefening?

smArt doelen formuleren 
(bron: http://iwp.cs.utwente.nl/vaardigheden/F-SmarT-
doelen/Uitleg/uitleg.html en: http://iwp.cs.utwente.nl/
vaardigheden/F-SmarT-doelen/koefening/koefening.html)

1  w A A r o m  d o e L e n  s t e L L e n ?

Mensen hebben doelen, maar ook groepen en organisaties 
kunnen doelen hebben. Doelen sturen je gedrag. Als je geen 
doelen hebt, maakt het niet zoveel uit wat je doet. Stel je 
gaat een dagje auto rijden. Als je geen doel hebt maakt het 
niet uit of je links of rechtsaf gaat, de autobaan neemt of een 
zandweg. Als je een dagje recreatief wilt toeren, heb je een 
doel. Je weet dan dat je beter het groene landweggetje kunt 
nemen dan de autobaan met grote kans op file. Wil je naar 
Pink Pop dan weet je dat je beter de trein kunt nemen dan de 
auto. Kortom: doelen zijn makkelijk omdat ze je helpen bij 
het nemen van beslissingen. Dat geldt niet alleen voor jou als 
individu, maar ook voor groepen en organisaties. Als tijdens 
een groepsoverleg blijkt dat men het niet met elkaar eens is, 
kan het verwijzen naar een gemeenschappelijk doel soms de 
doorslag geven. Maar hoe stel je haalbare doelen? 

2  s m A r t  d o e L e n

Vaak wordt het stellen van doelen verward met het hebben 
van goede voornemens. Denk maar aan de mensen die zich 
op 1 januari voornemen om te stoppen met roken. Is ‘stop-
pen met roken’ een voornemen of een doel? Het is een goed 
voornemen, want als het je lukt leef je gezonder en voor 
medemensen kan het aangenamer zijn. Als doel is ‘stoppen 
met roken’ wat vaag. Want wanneer stop je met roken?  
Is dat nu meteen of over twee weken? Wat bedoelt iemand 
precies met ‘stoppen’, wil dat zeggen één sigaret per dag of 
alleen maar een paar sigaretten op feestjes of geen enkele 
sigaret meer? Goede doelen stellen betekent SMART doelen 
stellen. Een doel is SMART als het Specifiek, Meetbaar, 
 Aanwijsbaar, Realistisch en Tijdgebonden is. 

specifiek wil zeggen dat het doel niet vaag is, maar tamelijk 
concreet. voorbeeld: een verzorgende zegt “Ik ga harder wer-
ken aan kennis” dan is dat niet specifiek. Wel specifiek is als  
zij  zegt: “voor het leerprogramma Urineweginfecties ga ik  
de bijeenkomsten bijwonen, signaleren bij cliënten en de zelf-
observatie opdracht doen".

meetbaar wil zeggen dat je moet kunnen nagaan of het 
specifieke doel ook omgezet wordt in handelingen die 
meetbaar zijn. voorbeeld: Je kunt meten hoeveel bijeen-
komsten iemand volgt en hoeveel signaleringsformulieren  
en observatie formulieren ingevuld zijn. 

Aanwijsbaar wil zeggen dat duidelijk is wie wat moet doen 
om het doel te bereiken. Dit vooral voor groepsdoelen. 
voorbeeld: Stel het verpleeghuis wil dat het aantal urineweg-
infecties omlaag gaat. om dit doel te bereiken krijgen ver-
zorgenden en verpleegkundigen van afdelingen met veel 
urineweginfecties begeleiding door het leerprogramma.  
dit betekent dat de verpleeghuisarts en de opleidingsfunctio-
naris training geeft aan verzorgenden en verpleegkundigen. 
Teamleiders begeleiden verzorgenden en verpleegkundigen in 
het veranderen van hun handelen. het management van het 
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bijlage 8
b I j L A g e  8

4 na te denken over de feedback: 
Vind je de opmerkingen terecht of onterecht? Herken je 
wat de ander zegt? Kun je er iets mee? Wíl je iets aan je 
gedrag veranderen? Wat zijn de consequenties als je je 
werkwijze aanpast, gaat het werk dan misschien 
langzamer? 

5 Iets te doen met de feedback!
Laat de feedbackgever weten wat je met zijn commentaar 
doet. Als je besluit er niets mee te doen, zeg je het ook. 

p o s I t I e v e  f e e d b A c k  o n t v A n g e n

Gek genoeg vinden veel mensen het ook moeilijk om 
 ‘normaal’ om te gaan met positieve feedback; complimen-
ten dus.

“Wat heb je een mooi pak aan.” “Oh, dat is van vorig jaar.” 

“Jeetje, wat kun jij toch goed een rapportage schrijven.” 
“Ach joh, dat kan iedereen, je moet je gewoon een beetje 
voorbereiden.” 

Zo’n reactie waarbij iemand het compliment terzijde 
schuift is vaak valse bescheidenheid, geen mooie eigen-
schap. Je kunt beter gewoon uitkomen voor je sterke 
 punten. Het is toch iets om trots op te zijn. Wees dat dan 
ook, maar eerlijk.

z e L f d e  r e g e L s  v o L g e n  v o o r  o n t v A n g s t

Dus, wat kun je beter doen als je een compliment krijgt?  
Je volgt alle regels die ook gelden voor negatieve feedback. 
Van complimenten kun je immers ook veel leren. Wat vond 
je goed aan mijn rapport? Zo laat je zien dat je de bood-
schap waardeert en erover wilt nadenken. En, geef regel-
matig een compliment terug. Relaties worden er sterker 
van. Je gaat meer op elkaar vertrouwen als je weet waarom 
je elkaar waardeert.

t I p s

–	 Voel je de emoties opkomen, vraag dan een time-out 
om even bij te komen

–	 Zet de zaak in perspectief: wat is het ergste dat er nu 
kan gebeuren?

–	 Blijf assertief, blijf luisteren en ga je niet meteen 
verantwoorden

–	 Richt je eerst op het begrijpen van de boodschap. Je 
kunt daarna bedenken of je er iets mee gaat doen

–	 Zie het als een verzoek, niet als een persoonlijke aanval 
of opdracht

feedback ontvangen  
(bron: www.carrieretijger.nl/functioneren/ 
communiceren/mondeling/vaardigheden/feedback- 
ontvangen)

Feedback kun je zien als een cadeau. Je kunt het aannemen, 
uitpakken en er je voordeel mee doen. Of je neemt het 
cadeau aan, bedankt de gever en legt het vervolgens in een 
kast om er nooit meer naar om te kijken. Je kunt feedback 
beter zien als een kans om iets te leren. Hoe? Door goed te 
luisteren, toelichting te vragen en vervolgens te bedenken 
wat je ermee gaat doen. 

f e e d b A c k  o n t v A n g e n  I s  m o e I L I j k

Waarom is feedback lastig? Niet zelden word je boos  
of emotioneel als je wordt aangesproken op je gedrag.  
Je  ontkent bij hoog en laag of schiet in de verdediging.  
Het is  minstens net zo vervelend als feedback geven.  
Wie zich   niet oefent in het geven en ontvangen van feed-
back loopt risico’s. Denk bijvoorbeeld aan: minder plezier  
in het werk, ontwijkinggedrag, oppotten van frustraties  
en – in het ergste geval – een ziekmakende werksfeer die 
uitmondt in overspannenheid en verzuim.  

h o e  g A A n  w e  o m  m e t  f e e d b A c k ?

In het omgaan met feedback speelt onzekerheid vaak een 
rol. We interpreteren kritische kanttekeningen als een aan-
val op onze persoon en voelen ons afgewezen. Is de feed-
back ook nog eens afkomstig van een leidinggevende, dan 
voelt dat extra onveilig, omdat we de consequenties niet 
altijd kunnen overzien. Zijn we zélf degene die feedback 
uiten, dan voelen we ons minstens zo onzeker. Ons streven 
naar harmonie gaat boven alles, van jongs af aan hebben 
we geleerd anderen niet te kwetsen. Lastig dus om gevoe-
lige onderwerpen aan te snijden. 

Wie feedback krijgt, heeft de neiging in de verdediging te 
gaan. Dat is zinloos. Je hoeft je niet te verdedigen want als 
de ander op een goede manier feedback geeft, uit hij zijn 
gevoel met een ik-boodschap. Daar kun je niet over discus-
siëren, want jij kunt niet beïnvloeden hoe degene die jou 
feedback geeft zich door jouw gedrag moet voelen. Je kunt 
wél overwegen je gedrag te veranderen zodat jouw 
gedrag geen negatieve emoties oproept. 

r e g e L s  v o o r  h e t  o n t v A n g e n  v A n  f e e d b A c k

Gelukkig is er een recept voor het ontvangen van feedback. 
Daar heb je steun aan als iemand tegen je zegt: “Ik wil graag 
even je aandacht voor ....” De belangrijkste voorwaarde is 
dat je je open stelt voor feedback. Dat doe je door:

1 Actief te luisteren:
Verbaal én non-verbaal laat zien dat je aandacht hebt voor 
wat je gesprekspartner te zeggen heeft.  

2 om toelichting te vragen als het niet duidelijk is.

3  waardering te tonen voor de informatie die je met de 
 feedback krijgt.

N v v a  2 0 0 7
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Bedenk: kan de ander het gedrag of het stuk werk dat hij 
heeft gedaan, veranderen? 

2 beschrijf concreet en specifiek gedrag dat je zelf hebt
 gezien of gehoord
Feedback waarin de woorden ‘altijd’ of ‘overal’ of ‘nooit’ in 
voorkomen, slaat de plank mis. Je geeft feedback op gedrag 
dat je zélf gezien of gehoord moet hebben.  

Bedenk: kan je precies beschrijven welk gedrag je heeft 
gestoord? heb je dat zelf gezien? 

3 gebruik een ik-boodschap
Een ik-boodschap is: “Ik kan me niet concentreren als ik  
je hard hoor praten” Een jij-boodschap is: “Jij praat te 
hard” Een jij-boodschap zegt: jij doet iets fout. Een ik- 
boodschap zegt: ik zou het graag anders zien. 

Bedenk: kan je een feedbackzin bedenken die met ‘ik’ begint? 

4 geef aan welk effect dat gedrag op je heeft
Het gaat er niet om wat die ander nu precies heeft gedaan 
of nagelaten, maar dat  jij problemen hebt met de gevolgen 
ervan. Je kunt dus prima zeggen welke gedachten het 
gedrag van de ander bij jou oproept. 

Bedenk: kan je het gevolg van het gedrag op jou beschrijven, 
zonder beschuldigingen? 

5 Laat je gesprekspartner reageren
Geef de ander de gelegenheid te reageren. Vraag of de 
ander je heeft begrepen en of hij zich het voorval hetzelfde 
herinnert als jij. Is dat niet het geval, licht je boodschap dan 
toe met aanvullende voorbeelden. Durf om een reactie te 
vragen: “Begrijp je wat ik bedoel?” 

Bedenk: ben je bereid om naar de reactie van de ander te 
luisteren? 

6 vraag om het gewenste gedrag
Je wilt graag dat de ander zijn gedrag verandert. Help hem 
daarbij door duidelijk te zeggen hoe je het dan wilt: “Ik zou 
het fijn vinden om samen afspraken te maken, zodat we 
vooraf een taakverdeling kunnen afspreken.  

Bedenk: kan je duidelijk vragen wat je van de ander wilt? 

7 verken samen oplossingen of achtergronden
Als je gesprekspartner het met je eens is dat zijn gedrag 
moet veranderen, of dat hij zijn werk moet herzien, kun je 
gaan praten over oorzaken en oplossingen. Neem de tijd 
om dit uit te zoeken. Je hebt samen een probleem, dus zoek 
je sámen naar oplossingen. Je gesprekspartner voelt zich 
medeverantwoordelijk als je hem zelf vraagt met voorstel-
len te komen.

Bedenk: ben je bereid om samen met de ander aan oplos-
singen te werken? 

feedback geven  
(www.carrieretijger.nl/functioneren/communiceren/ 
mondeling/vaardigheden/feedback-geven)

Feedback is een boodschap over het gedrag of de prestaties 
van een ander. Feedback is onmisbaar als je met anderen 
samenwerkt. Je moet zo nu en dan kunnen zeggen dat het 
werk van de ander niet in orde is, of juist heel erg goed is. 
Je stuurt elkaar bij door commentaar te geven. Wie feed-
back geeft, kan ook feedback terug verwachten. Dat is soms 
onprettig, maar je leert ermee leven, als iedereen zich aan 
de regels houdt. 

f e e d b A c k  k A n  p o s I t I e f  e n  n e g A t I e f  z I j n

Je denkt bij feedback meteen dat het om iets vervelends 
gaat, maar feedback geven is ook welgemeende en gerichte 
complimenten uitdelen. Mensen leren vaak veel meer van 
duidelijk commentaar op werk dat ze goed hebben gedaan, 
dan van kritiek op fouten. Positieve feedback is heel motive-
rend. Je kunt de ander vragen of je “in de toekomst nog 
meer van hetzelfde gedrag mag zien”. Daarmee is feedback 
geven een goede techniek om anderen te beïnvloeden.

n e g A t I e v e  f e e d b A c k  g e v e n  I s  m o e I L I j k

Vaak loop je je weken te ergeren aan het gedrag van je col-
lega, terwijl hij zich van geen kwaad bewust is. Hij wil best 
proberen op te houden met fluiten of zingen en hij wil best 
een keer koffie voor je halen, als hij maar weet dat je dat 
wil! Met goed geplaatste feedback op het goede moment 
ruim je veel misverstanden uit de weg. 

Waarom is het zo moeilijk om soepel om te gaan met 
 feedback geven? Wie feedback moet geven is vaak onzeker. 
Je vraagt je af:
–	 Heb ik het wel goed gezien?
–	 Is het ‘normaal’ dat ik me hieraan erger?
–	 En wat stoort me nu precies?
–	 Wat vind ik nu verkeerd aan zijn werk?
–	 Mág ik hier wel iets van zeggen?
–	 Waarom wil ik er iets van zeggen?
–	 Wat wil ik daarmee bereiken?
–	 Hoe kan ik het zeggen zonder dat hij boos wordt?
–	 Kunnen we na het gesprek nog wel leuk samenwerken?

Goede feedback vereist even tijd om na te denken. Als je het 
antwoord scherp hebt, probeer je de kritiek zó te brengen 
dat je gesprekspartner hem begrijpt. Helder geformuleerd 
en neutraal, zonder beschuldigingen. Er is een formule voor 
die je daarbij helpt. Hij bestaat uit maar liefst zeven stap-
pen. Als je deze volgt is het voor de ander makkelijker om 
rustig jouw feedback te ontvangen.

z e v e n  s t A p p e n  b I j  h e t  g e v e n  v A n  f e e d b A c k

1 beschrijf veranderbaar gedrag. 
Je geeft altijd feedback op iets wat iemand gedaan heeft en 
niet op hoe hij is. 
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bijlage 9
b I j L A g e  9

stap 5 (5 minuten) evaluatie
De deelnemers van de intervisie geven aan wat hij of zij 
heeft geleerd van de intervisie ronde en wat de volgende 
keer beter zou kunnen. 

Eventueel kan hierna een discussieronde plaatsvinden over 
verschillende meningen en adviezen ten aanzien van het 
vraagstuk.

Waar moeten procesbegeleiders aan denken:

–	 Tijd in de gaten houden
–	 Letten dat de regels van feedback gevolgd worden, 

vanuit IK-vorm advies geven
–	 Geen discussie tijdens inbrengen van probleem, 

 verhelderen van probleem of dat inbrenger reageert 
op ingebrachte feedback

–	 Wat gaan we doen als er niemand van de groep 
opstaat die iets wil inbrengen, een A4 met probleem 
en vraagstelling die vrij algemeen is?

Intervisie: het bespreken van werkproblemen 

Intervisie is een methode voor kwaliteitsbevordering. 
 Intervisie is een gestructureerde manier waarop collega's 
op basis van gelijkwaardigheid met elkaar praten over 
 problemen of knelpunten die zij tegenkomen in de praktijk. 
Het doel van intervisie is het verbeteren van professionele 
handelen van de individuele deelnemer. Deelnemers leren 
van elkaar door het spiegelen van eigen handelen aan bij-
voorbeeld het handelen van een collega.

Hoe ziet intervisie eruit in de praktijk? De methode 
 intervisie kun je onderverdelen in 5 stappen (35 minuten). 

stap 1 (5 minuten) Inbrengen van casus of probleem
Inbrengen van het probleem met een duidelijke vraag-
stelling van de inbrenger.

stap 2 (5 minuten) verhelderen
Verhelderen van de ingebrachte probleem of casus

Deelnemers aan de intervisie ronde stellen vragen aan de 
inbrenger om het probleem te verhelderen. De inbrenger 
beantwoordt de vragen, zonder op het probleem in te gaan. 
Probeer open vragen te stellen, geen suggestieve vragen.

stap 3 (3 minuten) denkronde
Stille ronde.
Iedereen denkt na over de vraag of casus en schrijft op wat 
hij/zij zou doen in deze situatie.

stap 4 (15 minuten) Adviesronde
Iedereen geeft aan wat hij/zij zou doen in deze situatie.  
Het gaat er niet om wat de inbrenger zou moeten doen, 
maar wat de collega zou doen in deze situatie.
De inbrenger mag vragen stellen als hij/zij het advies niet 
begrijpt. 

stel het advies in de Ik-vorm

N v v a  2 0 0 7
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bijlage 10
b I j L A g e  1 0

U I t w I s s e L I n g

De deelnemers geven om beurten hun analyse, opvattin-
gen, vragen, voorstellen, oplossingen en dergelijke, echter 
zonder onderlinge discussie. Het is de bedoeling dat men 
zich hierbij verplaatst in de situatie van de inbrenger. De 
inbrenger beperkt zich tot verhelderende vragen om de 
reacties van de anderen goed te kunnen begrijpen.

d I s c U s s I e  e n  c o n c L U s I e

De inbrenger geeft aan welke bijdragen aanspreken en wat 
die opleveren voor de concrete situatie. Hierover wordt 
onderling gediscussieerd. Daarna wordt vastgesteld welke 
suggesties (eventueel) overgenomen worden, welke acties 
daar uit voortvloeien en hoe en wanneer daar op terug-
gekomen wordt. Dit wordt vastgelegd in het verslag.

casuïstiek: werken met praktijkvoorbeelden

Casuïstiek is het beschrijven van praktijkvoorbeelden, 
 bijvoorbeeld van een ziektegeval of van een hulpverlenings-
situatie met als doel de kwaliteit van de hulpverlening aan 
de cliënt te verbeteren. Als methodiek zijn de stappen van 
Intervisie (bijlage 9) heel goed te gebruiken.

o p b r e n g s t  v A n  c A s U ï s t I e k  k A n  z I j n : 

–	 Gezamenlijk tot de beste aanpak voor een cliënt te 
komen.

–	 Deskundigheids/kwaliteitsbevordering: van elkaar 
leren over diagnostiek- en behandelmethoden en 
 bejegening, meer te weten komen over elkaars 
 discipline en hulpaanbod.

–	 Vergroten van de onderlinge betrokkenheid.

specifieke criteria
De volgende stappen horen in casuïstiek. Voor meer 
 uitwerking van de stappen zie ook Intervisie, bijlage 9.

I n b r e n g

Ieder die wil kan een casus inbrengen. Vooraf wordt 
af gesproken wie een casus inbrengt. Deze persoon bereidt 
dit voor.
Gestart wordt met een compacte, mondelinge weergave 
van de inbreng. Vaste punten in de weergave van de casus 
zijn:
–	 geslacht en leeftijd van de cliënt;
–	 korte beschrijving situatie van de cliënt;
–	 korte beschrijving ervaren probleem of dilemma;
–	 vraag aan het team. 
De casuïstiek wordt geanonimiseerd ingebracht, de naam 
van de cliënt is verwijderd.

v e r h e L d e r I n g

De deelnemers stellen verhelderende vragen, zodat een zo 
volledig en helder mogelijk beeld ontstaat. Geen discussie, 
suggesties of oplossingen. Alleen feitelijke vragen.

s A m e n v A t t I n g

De voorzitter vat de inbreng kort samen en toetst bij de 
inbrenger of deze samenvatting de essentie van het ‘ver-
haal’ weergeeft. Tevens weergave van de intentie: wat wil 
de inbrenger met zijn of haar verhaal, wat wordt van de 
deelnemers verwacht?
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bijlage A
b I j L A g e  A

multidisciplinair standaardprotocol Urineweginfecties in schema

Hulpmiddelen

j a j a

e n /
o f

j a

j a

n e e

n e e

n e e

1  preventieve maatregelen ter voorkoming van urineweginfectie
 door: verzorgende/evv-er, Cliënt/vertegenwoordiger

2  signaleren en observeren van urineweginfectie
 door: verzorgende/evv-er, Cliënt/vertegenwoordiger

3  rapporteren observatie aan arts
 door: verzorgende/evv-er

4  Is nader diagnostisch onderzoek nodig?
 door: arts

6  Lichamelijk onderzoek 
(eventueel)

 door: arts

9  Interpreteren uitslag(en) en diagnose
 door: arts

Urineweginfectie?

0  Inventarisatie en verbetering preventieve maatregelen
 door: verzorgende, Teamleider, arts ...

10  behandeling urineweginfectie
 door: arts

11  verwijzing specialist
 door: arts

5  Urine opvangen voor
 strippen, labonderzoek, 

kweek
 door: verzorgende

7  Urine-onderzoek
 door: verzorgende

8  Lab-onderzoek
 door: laborant
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b I j L A g e  b

bijlage bHulpmiddelen

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. 

Urineweginfectiescliëntbriefcliëntbrief
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Hulpmiddelen

UrineweginfectiesUrineweginfecties cliëntbrief

N v v a  2 0 0 7

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. 

Urineweginfectiescliëntbrief



36 l e e r p r o g r a m m a  U r I N e W e g I N F e C T I e S  N v v a  2 0 0 7  |  B I J l a g e  B

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.urine-incontinentie.nl




