
Samenvatting richtlijn   
                              urineweginfecties 

 
 
Kernboodschap algemeen 
Urineweginfecties behoren tot de meest voorkomende bacteriële infecties in verpleeghuizen. 
Aandachtspunten:  

1. Presentatie van UWI niet éénduidig (aspecifieke klachten). 
2. Attentie voor resistentievorming: restrictief antibioticagebruik is noodzaak. 
3. Gedegen en systematisch overleg met toezichthoudend apotheker en medisch microbioloog van 

essentieel belang. 
 
Kernboodschap verpleeghuisarts 

1. De verpleeghuisarts geeft zorgvuldige aandacht aan de diagnostiek, inclusief lichamelijk 
onderzoek.  

2. De verpleeghuisarts schrijft alleen antibiotica voor op strikte indicatie. 
 
Diagnosticeren urineweginfecties 

• Is er een klinisch probleem? Zijn er klachten of verschijnselen, die door een urineweginfectie 
kunnen worden veroorzaakt?  

• Is er een relevante hoeveelheid bacteriën in de urine aanwezig? 
• Zijn er tekenen van ontsteking? (bijvoorbeeld koorts, delier, BSE, CRP, leukocyten, differentiatie)? 

 
Klachten en verschijnselen 

• Algemene klachten van ziek zijn. 
• Mictiegerelateerde klachten: 

o Frequente, pijnlijke of branderige mictie  
o Soms (krampende) pijn onder in de buik  
o Soms hematurie. 

• Aspecifieke klachten, soms te herleiden tot verschijnselen van een delier.  
 

Criteria 
• Algemene tekenen van infectie: bijvoorbeeld koorts. 
• Frequente, pijnlijke mictie. 
• Pijn in onderbuik of rug. 
• Nieuw ontstane of toegenomen urine incontinentie, type urge of  gemengd. 
• Nieuwe of toegenomen aspecifieke klachten waarvoor geen andere oorzaak 

aangewezen kan worden. 
• Algehele malaise patiënt of tekenen van delier. 
• Anorexie toegenomen verwardheid, sufheid, vermoeidheid en verminderde 

mobiliteit. 
 
Urineonderzoek 

• Leukotest of nitriettest: urine opgevangen in celstofmateriaal zonder gelvormers, niet 
langer  dan 4 uur in situ, kan voldoen. 

• Dipslide of kweek: een midstream urinemonster, katheterisatie dan wel suprapubische 
blaaspunctie. 

• Urinekweek uitvoeren indien a a-priori kans op urineweginfectie aanwezig is of als er 
belangrijke consequenties zijn verbonden aan het missen van de diagnose. 
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Beleid 
Wel of geen antibiotische behandeling? 

• Keuze voor antibiotica maken in samenwerking met medisch microbioloog en 
toezichthoudend apotheker en afhankelijk van lokaal/regionaal resistentiepatroon. 
Keuze wordt vastgelegd in formularium. 

Verzorging en preventie 
• Verzorging patiënt: voldoende drinken, regelmatige en volledige blaaslediging met 

goede toilethygiëne, ondersteunen bij symptomen UWI en eventuele bijwerkingen van 
medicatie. 

• Rapportage en registratie verloop infectie en welbevinden patiënt. 
• Voorkomen van recidieven. 
• Geen toediening van (antibiotische) profylaxe. 

Verwijzing 
• Indien een dreigende urosepsis wordt vermoed en een actieve behandeling is 

aangewezen, dient een specialistische verwijzing plaats te vinden. 
 
 

verder urine-onderzoek 
ongewenst 

                                                                   Nee                                                                           Nee         
 
 
 
            Ja                                                                                         Ja 
 
 
 
 
 
                                      Nee 

 
 
 
                                                                                                                        Neg. 

           Ja                                                  
 
                                                                   Pos. 
 
 
                                          Kweek inzetten en             Ja: kweek inzetten   
                                          behandelen als UWI           en andere diagnose                                     Neg. 
                                          met breed middel met       overwegen  
                                          hoge weefselpenetratie   Nee: andere   
                                                                                             diagnose overwegen                  Pos.                     Ja: beleidsvoorstel:       
                                                                                                                                                                                    nadere diagnostiek 
                                                                                                                                                                                     (bv kweek of dipslide) 
                                Neg.                                                                                                                                          Nee: geen UWI,  
                                                                                                                                                                                     andere diagnose    
                                                                                                                                                                                     overwegen 
                              
            Pos.                                   Ja: Kweek inzetten en                                 Ja: behandelen als UWI 
                                                         en behandelen als UWI                                Nee: beoordeel of er 
Kweek inzetten en                     met breed middel met                                  andere ontstekings- 
behandelen als UWI                  hoge weefselpenetratie                                verschijnselen zijn 
met breed middel                      en opnieuw andere diagnose 
met hoge weefsel-                     overwegen 

(a)specifieke UWI 
symptomen 

(a)specifieke UWI 
symptomen 

nitriettest 

nitriettest leuko’s in 
urine? 

leuko’s in 
urine? 

voelt de patiënt zich 
ziek? 

nitriettest 

leuko’s in 
urine? 

leuko’s in 
urine? 

                           penetratie                                  Nee: andere diagnose overwegen         
 

Stroomdiagram urineweginfectie 
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