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Urineweginfecties in de zorg

Vzw Urobel

• Rapport juli 2017

UWI epidemiologie

• Een van de meest voorkomende bacteriële infecties, 

treft > 150 miljoen mensen per jaar, vnl. vrouwen 

• USA: 10,5 miljoen poliklinische visites (0,9%), 2-3 

miljoen bezoeken aan de spoedopname, 

maatschappelijke kost: 3,5 miljard USD (incl. 

werkabsenteïsme) 

UWI epidemiologie

• België 

• meest voorkomende zorginfectie 

• 18% van alle ziekenhuisinfecties in België (Latour & Jans, 2015).

• Vaak gevolg van de aanwezigheid van een urinaire katheter

• Urineweginfecties oorzaak van 20% van alle bloedbaaninfecties in 
het ziekenhuis (Hammami & Lambert, 2014)

• In chronische zorginstellingen 31% van alle infecties

• Kathetergerelateerde UWI’s ligt lager (2-3% van de bewoners heeft 
een blaaskatheter) (Latour & Jans, 2015). 

UWI epidemiologie

• KCE rapporten 92A en 102A, 2007-2008

• Kost: 80 milj €
• Gemiddelde verlenging van de verblijfsduur, 4,1 dagen
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UWI epidemiologie UWI epidemiologie

Pathogenese

Wat is een urineweginfectie?

Symptomen

• onverklaarde koorts van meer dan 38°C

• pijn of gevoeligheid in de costovertebrale hoek (pyelonefritis)

• pijn of gevoeligheid in onderbuik (cystitis)

• pijn bij het plassen

• nieuwe of toegenomen drang om te urineren

• nieuwe of toegenomen frequentie van urineren

• Bij patiënten met een urinaire katheter
– plassen naast de katheter, waardoor incontinentie

– macroscopische hematurie

Kunnen mogelijks aan infectie te wijten zijn . Deze laatste lokale symptomen kunnen 
verwekt worden door aanwezigheid van de katheter op zich, maar zijn vooral 
betekenisvol wanneer deze optreden bij een patiënt die voorheen de katheter goed 
verdroeg

Wat is een urineweginfectie?

• Symptomen

• Positieve kultuur

– Micro-organismen in de urine: type én aantal

– Staaltype?

– Patiëntkenmerken: geslacht, andere risicofactoren

Asymptomatische bacteriurie

Wél kiemen, geen symptomen
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Wat is een urineweginfectie?

• Urineweginfectie (UWI)

– Bacteriurie met klinische 
symptomen

– T.h.v. de urethra, blaas, 
prostaat, ureters of nieren

• Lage UWI (urethritis, 
cystitis, prostatitis) vs
hoge UWI 
(pyelonefritis)

• Gecompliceerde vs niet 
gecompliceerde UWI

Wat is een urineweginfectie?

• Niet gecompliceerde 
UWI
– Gezonde personen

– Zonder urologische 
afwijkingen

– Risicofactoren: o.a.
• Vrouw

• Voorgaande UWI

• Seksuele activiteit

• Vaginale infectie

• Diabetes

• Obesitas

Wat is een urineweginfectie?

• Niet gecompliceerde UWI

– Gezonde personen

– Zonder urologische afwijkingen

– Risicofactoren: o.a.

• Vrouw

• Voorgaande UWI

• Seksuele activiteit

• Vaginale infectie

• Diabetes

• Obesitas

• Gecompliceerde UWI
– Verstoorde

beschermingsmechanismen 
(mechanisch, 
immunologisch,…)bv
– Zwangerschap

– Urinaire obstructie, 
retentie

– Immunosuppressie

– Niertransplant

– Aanwezigheid van een 
vreemd voorwerp zoals 
nierstenen, 
verblijfskatheter 

Urinaire verblijfskatheter verantwoordelijk 

voor 70-80% van de gecompliceerde UWI’s
(CA-UTI: catheter associated urinary tract

infection)

Wat is een urineweginfectie?
• CAUTI

Kathetergeassocieerde urineweginfectie = bacteriurie met symptomen in 
aanwezigheid van
• een transurethrale katheter

• een suprapubische katheter

• bij intermittente katheterisatie

• indien de katheter <48u werd verwijderd

• Risicofactoren
– Langdurige katheterisatie (>3 dagen)

– Vrouwelijk geslacht

– Oudere leeftijd

– Diabetes

• Meest voorkomende oorzaak van secundaire bloedstroominfecties

• CA-ASB (katheter geassocieerde asymptomatische bacteriurie)

• Na 48u zijn er intraluminaal al opklimmende bacteriën, extraluminaal

ook na 72-168 u

• Na 1 week is er op de meeste katheters biofilm ontwikkeld

Hoe wordt de diagnose gesteld?

Vertrekken vanuit de patiënt

• Patiënt met symptomen

– Lokaal: dysurie, pollakisurie, strangurie of gevoelige blaas, urgency

– Systemische symptomen: koorts, flankpijn, nausea of braken

• Bij een patiënt met een urinaire

verblijskatheter?

• Bij ruikende urine?

• Bij troebele urine?

Risico op nevenwerkingen

Risico op C. difficile-infectie

Overgebruik van AB leidt tot 

toenemende resistentie

Hoe wordt de diagnose gesteld?

• Stick
• Nitrieten

• Leucocyten

• Nitrieten +    kans op UWI is groot (specifiek)

• Leucocyten - grote kans dat er geen UWI is (sensitief)

Stick nog geldig?

Voldoende urine

Tijd respecteren

Beperking accepteren • Lee et al.

• 32% overbehandeling van 

asymptomatische bacteriurie

• Pyurie als belangrijke “motivator” voor de 
behandeling van asymptomatische

bacteriurie, evenals geslacht, oudere 

leeftijd, hematurie en positieve nitriettest
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Hoe wordt de diagnose gesteld?

• Staalname

– Midstream urine – clean catch midstream

• Inschatting van de capaciteiten van de patiënt

• Goede informatie

• Schaamlippen spreiden

• Voorhuid achteruit

• (Reinigen)

• Straal NIET onderbreken

• Potje in straal houden terwijl je blijft

plassen

Bij voorkeur zowel kultuur als sediment aanvragen

– Verbreed de diagnostische mogelijkheden door combinatie van resultaten

– Leucocyturie?

– Bacteriën +++ en negatieve kweek

– ….

Hoe wordt de diagnose gesteld?

Minder goede methoden van afname urinestaal

• Gewoon geplaste urine

– Ouderen, bedlegerigen, kinderen

– Nooit urine uit een bedpan of urinaal!

– Veel contaminatie van urogenitale flora te verwachten

– Belang bij interpretatie kweek

• Urinezakje

– Heel jonge kinderen

– Betrouwbaarheid soms moeilijk in te schatten

– Hoge negatieve predictieve waarde

Niet bruikbare methoden van afname urinestaal

• 24-uurscollectie

• Urine uit bedpan of urinaal

• Katheterzak

• Eerste portie urine

Hoe wordt de diagnose gesteld?

Patiënten met een verblijfskatheter

• Enkel bij patiënten met symptomen

• Geen routinematige urinekweek bij patiënten met verblijfsonde

• Verblijfskatheters: NOOIT uit de zak 

• WEL via (naaldloze) afnamepoort, op aseptische wijze 

• (dus handhygiëne en vooraf poort ontsmetten)

• Kweek van blaassondetips is niet zinvol (sowieso kolonisatie en biofilmvorming)

• Complexe microbiologie niet ongewoon!

Patiënten met een verblijfskatheter én vermoeden UWI

Als katheter nog nodig:  eerst vervangen

Staal via nieuwe katheter

Belangrijk: urine uit de leiding is 

een goede reflectie van wat er in 

de blaas gaande is

Hoe wordt de diagnose gesteld?

1. Identificatie van pathogenen

2. Kwantificatie van pathogenen

3. Gevoeligheidsbepaling

• Medische indicatie
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Incidence of bacteriuria and urinary infection in 128 patients with spinal cord 

injury according to method of urinary tract drainage (level 2)

bacteriuria urinary tract infection

catheterisation 
method

patients (n) N/100 
days

normalised 
incidence

N/100 
days

normalised 
incidence

none 25 0.33 1.00 0.06 1.00

suprapubic 10 0.96 2.91 0.34 5.67

condom 41 2.41 7.30 0.36 6.00

intermittent 124 2.95 8.94 0.41 6.83

indwelling 128 5.00 15.16 2.72 45.33

CIC

SPUC

Zelfsondage

• Ong.  2,5 UWI per jaar 

• Meer dan 80% van pat. ervaren tenminste 1 episode over  een 5 jr periode

• Veel patiënten hebben chronische of recurente bacteriurie

• Cochrane review kan geen verschillen bepalen in  aantallen CAUTI tussen IC technieken 

• Schoon versus steriel

• eenmalig versus multiple gebruik katheter

• CAUTI met pyelonefritis is zeldzaam - 5% risico

• Te weinig onderzoek om effectiviteit van IC als het gaat om reductie CAUTI

in vergelijking met verblijfskatheter

•
1. Wyndaele JJ. Complications of intermittent catheterization: their prevention and treatment. Spinal Cord 2002;40(10):536-41.

2. Niël-Weise BS, van den Broek PJ, da Silva EM. Urinary catheter policies for long-termbladder drainage. Cochrane Database Syst Rev. 2005;(1):CD004201.

3. Stöhrer M, Kramer G, Löchner-Ernst D, et al. Diagnosis and treatment of bladder dysfunction in spinal cord injury patients. Eur Urol 1994 (Update Series);3:170-5.

• Kortdurend gebruik (-7dagen) of langdurig gebruik (max 3 maand)

• >4 dagen = langdurig

• Geen bewijs dat AB geimpregneerde katheters symptomatische infecties  
verminderen.    Onopgeloste kwestie.

• Diameter
– kinderen CH 6-10 tot leeftijd 12 jaar

– Volwassenen CH 16

S. Vahr et al. Evidence-based Guidelines for Best Practice in Urological Health Care

Urethral intermittent in adults Dilatation, urethral intermittent in adults, 2013 

EAUN
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• Onderzoek laat zien dat het gebruik van een katheter

ventiel met een twee tot vier-uurs open zetten wordt

geassocieerd met minder katheter blokkades

Geng V.; et al., Urethral and Suprapublic, catheterization, indwelling catheters in adults.2011 EAUN

Aansluiten van zak aan sonde vóór sondage

Urineopvangzak blijft binnen ZH altijd aangekoppeld

Beenzak blijft aangekoppeld en nachtzak wordt ‘s 
avonds aangekoppeld aan de beenzak en ‘s morgens 
wordt nachtzak afgekoppeld.

Thuis, in RVT en revalidatie, urinezakken 1x per week 

samen vervangen.

Systeem houdt bacteriurie en infectie langer tegen 

maar voorkomt dat niet.

7.2 Waarborgen van urine-afvloei en voorkomen van reflux

• De urinecollector moet zo worden bevestigd op een statief of opgehangen (B-III) dat hij niet 

in contact komt met de grond (Grabe et al., 2009). Er mag echter geen kromming in de 

afvoerleiding ontstaan die het afvloeien van urine belemmert (stagnatie, vorming van een 

residu). 

• x De urinecollector en de afvoerleiding moeten zich steeds onder het niveau van de blaas 

bevinden. 

• x De urinecollector moet regelmatig evenals voor transport van de patiënt en op hygiënische 

wijze worden leeggemaakt om overvulling te vermijden: 

– o Asepsis moet hierbij worden nageleefd, het legen mag enkel gebeuren via het kraantje onderaan de urinecollector 

en zonder dat dit in contact komt met het opvangrecipiënt. 

– o Morsen moet worden vermeden door een voldoende groot recipiënt te gebruiken. Na het ledigen wordt het 

uiteinde van het aftapkraantje ontsmet (WIP, 2010). 

– o Elk recipiënt wordt na gebruik correct gereinigd en ontsmet in een bedpanspoeler.
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• 7.3 Meatus zorg

• x Bij aanwezigheid van een verblijfskatheter, wordt het gebruik van een antisepticum voor 

het intiem toilet afgeraden (Grabe et al., 2009). De hygiëne van de meatusstreek wordt 

opgevolgd; de reiniging gebeurt dagelijks met water en eventueel zeep en dit zolang de 

katheter aanwezig is.

• 7.4 Fixatie van de katheter

• x Het vastmaken van de katheter draagt bij tot het bevorderen van de urine-afvloei, het voorkomen van 

verplaatsing van de katheter en van traumatisatie van de urethra. 

• x Bij vrouwen wordt de katheter bevestigd aan de binnenkant van de dij (losse lus). Bij mannen wordt de 

katheter bevestigd op de dij of ter hoogte van de buik bij een bedlegerige patiënt om te vermijden dat de 

katheter op de urethra drukt ter hoogte van de peno-scrotale hoek (expert opinion).

• x Om druknecrose van de penis te vermijden is bij de man regelmatige controle nodig.

• 7.5 Vervangen en verwijderen van het systeem 

• x Ingeval van urinaire infectie of het vermoeden ervan, moet men het volledig drainagesysteem verwijderen of vervangen.

• x De aanbevelingen voor de gebruiksduur van de katheter, zoals vermeld door de fabrikant, moeten nageleefd worden. 

• x Het routinematig vervangen van de urinecollector is niet geïndiceerd. Wanneer dit toch aangewezen is (bij problemen zoals 

verstopping of lekkage), moet het hele drainagesysteem (de katheter en de urinecollector) vervangen worden. 

• x Het is nutteloos de verblijfskatheter af te klemmen vooraleer deze te verwijderen. 

• x Verwijder de katheter bij voorkeur op een tijdstip waarop de diurese de volgende 4 tot 6 uur makkelijk kan opgevolgd worden (in de 

ochtend of einde van de nacht).

• x Als de patiënt bijzonder angstig is of pijn heeft bij het verwijderen van de katheter adviseert men traag en diep in te ademen. 

Wanneer een katheter moeilijk te verwijderen is, kan dit te wijten zijn aan incrustatie of kraagvorming van de ballon. Er wordt geen te 

grote trekkracht gebruikt en men controleert of het ballonnetje leeggelopen is. Als de weerstand blijft bestaan, zal men contact

opnemen met een arts. 

• x Opvolging na verwijderen van de katheter: 

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

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

– o Controleren op klinische en biologische tekens van een urineweginfectie: koorts, malaise of koude rillingen, uiterlijk aspect van de urine 

(troebele urine, hematurie), suprapubische of costovertebrale pijn, dysurie, pollakisurie, pijnlijke mictie en urineincontinentie. 

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

infectie.

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

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

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

sluiten of te controleren. 

7.7 Blaasspoeling en -instillatie

• Een routinematige blaasspoeling met een antibacterieel middel (bijvoorbeeld chloorhexidine) wordt niet 

aangeraden (Hooton et al., 2009) (D-II). Een blaasspoeling is enkel geïndiceerd bij hematurie, 

slijmvorming, prostaat- of blaaschirurgie, enz. In dat geval is na wegspoelen van de bloedklonters door een 

bevoegd persoon en op medisch advies, een continue spoeling in gesloten systeem met behulp van een 

katheter met 3 lumina mogelijk.

7.8 Baden i.g.v. een verblijfskatheter 

Douchen, baden en (revalidatie)zwemmen is toegestaan voor patiënten met suprapubische katheter mits 

adequate afdekking van de insteekplaats van de katheter. Douchen met een urethrale verblijfskatheter is 

toegestaan maar baden en revalidatiezwemmen zijn niet toegestaan. 

•Preventie bij

verblijfskatheters

Geng V.; et al., Urethral and Suprapublic, catheterization, indwelling catheters in adults.2011 EAUN

Jepson RG, Craig JC. Cranberries for preventing urinary tract infections. Cochrane Database Syst Rev

2008

Oorzaak en gevolg?

(Uro)sepsis
Vanuit een infectiehaard  bereiken ziektekiemen de bloedbaan en 

veroorzaken er een algemene reactie

Eerste symptomen

• Koorts >38°of hypothermie <36°;koude rillingen

• Leucocytose >12000 of -penie <4000; met veel immature vormen>10%

• Hartfrequentie >90/min

• Snelle ademhaling >20/min                                           

• Drie van, deze 4 parameters worden geobserveerd 
door verplegenden!!!
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Oorzaak en gevolg?

(Uro)sepsis
Vanuit een infectiehaard  bereiken ziektekiemen de bloedbaan en 

veroorzaken er een algemene reactie

Volgende symptomen

• Hypotensie:<90mmHg systolisch of 40mm reductie van 
normaal

• Hypoperfusie:bleke patient
– Oligurie

– Gestoord bewustzijn

– Acidose en electrolietenstoornissen

– Multi-orgaanfalen

– Dood

Oorzaak en gevolg?

Urosepsis
Wat te doen?

• Zoek hulp (veel te doen in korte tijd)

• T° - RR – P – Adh

• Verwittig arts

• Controleer afloop van sondes, retentie

• Kweek urine (evt eerst nieuwe sonde)

• Haemoculturen + bloedafname + plaatsen infuus

• Antibiotica: NU!

• Eventueel IZ

• Bij obstructie (bv. Steen, stenose) moet obstructie opgelost worden 
of een derivatie aangelegd worden

Lessen voor de toekomst?

• Vermijd, als mogelijk, elke katheter die blijft 

zitten

• Stel de noodzaak van elke katheter in vraag

• Zorg voor een protocol – zorgbundel

• Urinekweek enkel als symptomen

• Behandeling enkel als nodig

Dank voor uw aandacht


