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Tabel verwerking landelijk commentaar richtlijn Urinelozing en stoelgang [VWK] 
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2
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3
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1   N.v.t.  Urine en ontlasting is weliswaar de 
belangrijkste bron van 
microbentransmissie in de geriatrie en 
daarmee van infecties, maar de 
reikwijdte ervan is van meer dan een 
gradueel verschil tussen thuis, 
kleinschalig Wonen (= bijna thuis) 
wooncentra (waar de zorg hetzelfde is 
als thuis en het instituut wezenlijk 
verschilt van dat van een verpleeghuis) 
en het verpleeghuis. Een 'uitbraak' 
bijvoorbeeld in kleinschalig wonen is 
anders dan 'het heerst' in 
thuissituaties dan een 'plaag' in een 
verpleeghuis. De maatregelen 
verschillen dan ook meer dan 'maak 
een infectieteam'. Het voert te ver dit 
uit te werken, maar ik geef de WIP 
graag in overweging om bij de 
infectiepreventie en bestrijding het 
verpleeghuis als aparte totale institutie 
op te vatten en kleinschalige 
woonvoorzieningen en thuis van een 
andere epidemiologische orde te laten 
zijn. Anders blijft het niet goed gaan in 
verpleeghuizen.  
 
Voor nadere uitleg gelieve contact op 
te nemen met Maria Dolders, 
beleidsmedewerker Verenso die u kan 
doorverwijzen naar de betreffende 
specialist ouderengeneeskunde. 

Indien nodig maakt de WIP 
onderscheid tussen de verschillende 
settingen waarover de richtlijn gaat.  
Voor wat betreft Urinelozing & 
stoelgang is de WIP juist van mening 
dat voor elke setting waarvoor de 
richtlijn geldt de aanbevelingen gelijk 
moeten zijn. 
 
Deze richtlijn gaat niet specifiek over 
uitbraken. Specifieke informatie over 
uitbraakmanangement staat in 
richtlijnen voor specifieke micro-
organismen. De WIP is voornemens 
een sectorbrede richtlijn te 
ontwikkelen voor 
uitbraakmanagement bij MRSA/BRMO. 
 
De thuiszorg valt niet onder deze 
richtlijn, juist omdat deze setting 
verschilt van verpleeghuizen en 
woonzorgcentra. 
 

                                                           
1 Alg (=algemeen), Inh (=inhoudelijk), TE (=tekstueel) of Wet (=Wet- en regelgeving)  
2A (=tekst aanpassen), T (=tekst toevoegen, V (=tekst verwijderen)  
3 Voeg, indien van toepassing, relevante referenties toe  
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1 TE Redenen voor het opheffen van de 
cliëntgebonden status zijn 
bijvoorbeeld het niet meer gebruiken 
van het toilet of de po/urinaal door de 
cliënt of het ontslag/overlijden van de 
cliënt. 

V Heeft niet met verklarende 
woordenlijst van doen 

Aangepast. Betreffende tekst 
opgenomen in §5.1 en §5.2.3 

2 Inh Meestal blijft het mogelijk een urine-
opvangzak aan te sluiten 

A;Ook is het mogelijk om een urine-
opvangzak hierop aan te sluiten 

In Nederland past op elke 
katheterventiel  een urine-opvangzak, 
anders praat men over een 
katheterstopje. 

Aangepast. 

1 Inh Een kunstmatig uitgang van de blaas A Een kunstmatige uitgang van de 
urinewegen 

Is meer correct Aangepast: ‘een kunstmatige uitgang 
van de urinewegen in de buikwand 
voor de afvoer van urine’ 

1 TE Van V  Aangepast. 

1 TE Van V  Aangepast. 

3 1 Streefnorm 
Als er achter een aanbeveling 
‘(streefnorm)’ staat betekent dit dat bij 
deze aanbeveling sprake is van 
(middel)grote aanpassingen aan 
gebouwen of ruimten of aanschaf van 
(kostbaar) materiaal of apparatuur en 
geldt dat deze aanbeveling wordt 
meegenomen in een volgende 
verbouwing of begroting. Er geldt een 
implementatietermijn van 1-2 jaar bij 
een middelgrote aanpassing en van 5-
10 jaar bij een grote aanpassing. 

Ik ben nergens in dit document de 
term streefnorm tegengekomen! 

 Geen actie. Dit is standaardtekst van 
de WIP. 

1 TE Streefnorm 
Als er achter een aanbeveling 
‘(streefnorm)’ staat betekent dit dat bij 
deze aanbeveling sprake is van 
(middel)grote aanpassingen aan 
gebouwen of ruimten of aanschaf van 
(kostbaar) materiaal of apparatuur en 
geldt dat deze aanbeveling wordt 
meegenomen in een volgende 
verbouwing of begroting. Er geldt een 

V Staat al bij §1.12 op blz 9 Geen actie. Dit is standaardtekst van 
de WIP. 
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implementatietermijn van 1-2 jaar bij 
een middelgrote aanpassing en van 5-
10 jaar bij een grote aanpassing. 

3 1 Handmatig legen, reinigen en 
desinfecteren van po’s en urinalen is 
alleen toegestaan als aan strikte 
voorwaarden is voldaan (zie hoofdstuk 
3 en §5.1). 

Handmatig legen, reinigen en 
desinfecteren van po’s en urinalen is 
alleen toegestaan als aan strikte 
voorwaarden is voldaan. De 
voorwaarden  worden genoemd op 
pagina 11. 

 Geen actie. Er wordt al verwezen naar 
het desbetreffende hoofdstuk en de 
paragraaf. 

1 Alg Gebruik één van de volgende 
systemen voor de urinelozing en/of 
stoelgang. 

Misschien iets zeggen over als er geen 
mogelijkheid is tot gebruiken van 
toilet??? 

Ter overweging. Het lijkt net of 
iedereen een po of een urinaal 
gebruikt 

Aangepast: ‘urinelozing en stoelgang’ 
vervangen door ‘de afvoer van 
po’s/urinalen’ 
Ook onderscheid gemaakt door 3 
paragrafen: 
1) Algemeen 
2) Bij gebruik van toilet 
3) Bij gebruik van po’s/urinalen 

4 
 

Alg inh Gebruik één van de volgende 
systemen voor de urinelozing en/of 
stoelgang:   

- herbruikbare po’s/urinalen in 
combinatie met een pospoeler;   

- wegwerppo’s/urinalen in combinatie 
met een vermaalsysteem.  
 

Niet verplichten dat iedere 
verpleeg/zorgafdeling een pospoeler 
moet hebben. Als er minder dan x 
keren per dag gebruik wordt gemaakt 
van de pospoeler is een ander (nader 
te noemen) systeem ook goed. 

Door dit zo te stellen is het verplicht 
om op iedere verpleeg/zorgafdeling 
een pospoeler of vermaalsysteem te 
hebben, ongeacht of er veel gebruik 
van wordt gemaakt. Er zijn afdelingen 
binnen de zorginstelling die de spoeler 
lang niet elke dag gebruiken. Dat is 
dan wel een hele dure oplossing (denk 
ook aan nieuwbouw) om te stellen dat 
het hebben van een spoeler of 
vermaler verplicht is. Er mag best 
rekening gehouden worden met de 
kosten (aanschaf en onderhoud)/baten 
analyse. 
 

Geen actie. Dit is een uitgangspunt. 
Een handje verder staat onder welke 
voorwaarden hiervan mag worden 
afgeweken 

5 inh … en houd de afstand van het gebruik 
van de po’s/urinalen tot aan een 
pospoeler/ vermaalsysteem zo klein 
mogelijk  
 

 Vage zin: Wordt Fysieke afstand 
bedoeld? Voor de bediending van een 
apparaat kan je er geen anderhalf 
meter vanaf staan.  
Of wordt opslag van opslag van  
schone po’s e.d. bedoeld? 

Herschreven: ‘ … en houd de afstand 
tussen deze cliëntengroep  en de 
pospoeler/het vermaal-systeem zo 
klein mogelijk’. 
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3 1 Het niet toepassen van één van de 
bovengenoemde systemen voor 
urinelozing en/of stoelgang is alleen 
toegestaan onder de volgende 
voorwaarden: 

 geen mogelijkheid om één van 
bovengenoemde systemen te 
delen met één of meerdere 
afgebakende cliëntengroepen 
omdat er een te grote afstand met 
een po/urinaal moet worden 
overbrugd; 

én  

 een enkele bewoner maakt binnen 
een afgebakende cliëntengroep 
gebruik van een po/urinaal; 

én 

 gebruik van cliëntgebonden 
herbruikbare po’s/urinalen die 
direct na gebruik handmatig 
worden gereinigd en bij zichtbare 
verontreiniging aansluitend  
gedesinfecteerd; 

én 

 gebruik van een wegwerpzak 
inclusief absorptiekorrels in po’s. 

 
 
 
 

Het niet toepassen van één van de 
bovengenoemde systemen voor 
urinelozing en/of stoelgang is alleen 
toegestaan onder de volgende 
voorwaarden: 

 geen mogelijkheid om één van 
bovengenoemde systemen te 
delen met één of meerdere 
afgebakende cliëntengroepen 
omdat er een te grote afstand met 
een po/urinaal moet worden 
overbrugd; 

óf  

 een enkele bewoner maakt binnen 
een afgebakende cliëntengroep 
gebruik van een po/urinaal; 

óf 

 gebruik van cliëntgebonden 
herbruikbare po’s/urinalen die 
direct na gebruik handmatig 
worden gereinigd en bij zichtbare 
verontreiniging aansluitend  
gedesinfecteerd; 

óf 

 gebruik van een wegwerpzak 
inclusief absorptiekorrels in po’s. 

 
 
OF: het gebruik van een wegwerpzak 
inclusief absorptiekorrels zou onder de 
uitgangspunten en eisen moeten 
worden geplaatst.  

Het betreft hier een opsomming van 4 
voorwaarden.  
Vanwege de opsomming én, én én zou 
je kunnen aannemen dat aan alle 4 de 
voorwaarden moet worden voldaan 
maar dat is niet logisch want als je een 
wegwerpzak hebt hoef je de po niet te 
reinigen/desinfecteren.  

Als we de 3
e
 voorwaarde kritisch 

bekijken dan staat dit haaks op de 
norm in hoofdstuk 4.3 regel 21: leeg 
geen po’s/urinalen handmatig in toilet 
of pospoeler en op de beschreven 
motivatie beschreven op p.10 r.33: 
handmatige reiniging en desinfectie is 
een methode die weinig geborgd is.   

DE PRAKTIJK:  
Het legen en schoonmaken van po’s en 
andere opvangsystemen in instellingen 
gaat als volgt: 
- De po wordt geleegd in het toilet. 
- Als je geluk hebt raakt de porand bij 

het legen niet bevuild maar helaas 
dit geluk heb je praktisch nooit; 
vooral niet bij wat zachtere 
ontlasting of nog erger bij diarree.  

- Daarna wordt de po overgeheveld 
naar de wastafel van de bewoner. 
Hopelijk wordt bij deze overheveling 
geen ontlasting verloren dat zich nog 
op de rand bevond. De praktijk leert 
echter dat dit meer geluk dan 
wijsheid is 

- De po wordt daarna in de wastafel 
van de bewoner gereinigd met wat 
Dove of ander 
huidverzorgingsmateriaal. 

Geen actie. Juist de beschreven 
praktijk was een reden om de richtlijn 
te herzien. 
Het niet gebruiken van een 
pospoeler/vermaalsysteem mag 
slechts onder al deze voorwaarden. 
Het uitgangspunt is dus dat het 
gebruik van een po met wegwerpzak 
een uitzondering is. 
De beschreven reiniging en desinfectie 
is conform hoofdstuk 5. 
De uitzondering voor het legen op het 
toilet staat beschreven in §4.3. 
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- We kunnen aannemen dat 
ontlasting lekker blijft hangen in de 
zwanenhals; een prima locatie voor 
vermenigvuldiging van m.o.  

Resumé: Moge duidelijk zijn dat ik het 
jammer vind dat in de richtlijn 
uitzonderingen zijn gemaakt. Zeker 
gelet op de toenemende zorg bij 
opname.  Instellingen zullen van de 
uitzonderingen dankbaar gebruik 
maken. Het argument nu is al: een 
pospoeler past niet in onze 
belevingsgerichte zorg. 

1 TE De absorptiekorrels laten de 
urine/feces indikken. 

V Staat al in verklarende woordenlijst. Verwijderd. 

5 TE Toelichting: voorbeelden van 
materialen voor urinelozing en 
stoelgang zijn po’s, urinalen en 
katheterzakken. 

Toelichting: voorbeelden van 
materialen voor opvang van 
(toevoegen)  urinelozing en stoelgang 
zijn po’s, urinalen en katheterzakken. 

Het zijn opvang middelen/materialen Aangepast: ‘voorbeelden van 
materialen die worden gebruikt voor 
de opvang van urine en feces zijn ..’ 

5 inh Materialen voor urinelozing en/of 
stoelgang voldoen aan de volgende 
eisen:  
- indien herbruikbaar: zijn goed te 

reinigen en desinfecteren.  

Hier ook meteen benoemen dat ze 
periodiek (wekelijks) schoongemaakt 
moeten worden en dat dit geborgd 
moet worden door een aftekenlijst. Zie 
ook 5.2 van de richtlijn 

IGZ toets hier ook op, dan is het direct 
duidelijk dat het moet. 

Geen actie. Dit hoofdstuk gaat over 
uitgangspunten en eisen.  
Inhoudelijk punt komt later terug. 

6 1  
TE/2 V 

Een toilet voldoet aan de volgende 
eisen: 
- heeft bij voorkeur een spoelknop 

heeft een spoelknop Bij voorkeur eruit halen, toiletten 
hebben een spoelknop tenzij hier niet 
de toiletten met bewegingssensoren 
worden bedoeld 

Geen actie. Op diverse toiletten zijn nu 
koorden etc. aangebracht zodat 
bijvoorbeeld minder validen zichzelf 
kunnen redden. In de praktijk kan niet 
iedereen bij de spoelknop komen. 

5 inh Een toiletverhoger voldoet aan de 
volgende eisen:  
 

Extra erbij zetten: moet veilig worden 
gemonteerd.  

Heeft niets met infectiepreventie te 
maken maar er gebeuren nogal eens 
ongelukken met deze dingen. 

Geen actie. Geen infectiepreventie. 

5 inh Een pospoeler voldoet aan de 
volgende eisen: 
- heeft bij voorkeur een kantelbare 

zitting zodat de onderkant makkelijk 
kan worden gereinigd en 
gedesinfecteerd  

Heeft een kantelbare zitting, bij 
voorkeur eruit laten.  

Zijn vaak zo smerig aan de onderzijde, 
worden niet op de kop gelegd om 
schoon te maken, dus kantelbare 
zitting is de enige optie.  

Gewijzigd. Bij voorkeur verwijderd en 
er een streefnorm van gemaakt. 



   

    6 
 

Commen-
tator 

Soort  
comm.
1
 

Oude tekst Nieuw voorstel
2
 Argumentatie

3
 Voorstel verwerking in RL 

1 TE Toelichting: een wegwerpzak, 
gecombineerd met cliëntgebonden 
gebruik van een po en 
absorptiekorrels, is vereist bij 
afwezigheid van een 
pospoeler/vermaalsysteem; het 
afwezig zijn van een 
pospoeler/vermaalsysteem is alleen 
toegestaan onder voorwaarden (zie 
hoofdstuk 3). 

A cliëntgebonden gebruik van een po 
met wegwerpzak en absorptiekorrels, 

 Aangepast. Gehele alinea verwijderd. 
Gebruik van wegwerpzak mag ook bij 
gebruik van een pospoeler. 

7 
 

inh Een toilet/postoel wordt bij voorkeur 
cliëntgebonden gebruikt; 
cliëntgebonden gebruik is vereist in 
geval van een darminfectie of indien 
dit staat beschreven in specifieke WIP-
richtlijnen. 

Toevoegen: en andere richtlijnen 
waarin voorschriften over gebruik van 
toilet staan beschreven. 

Bij gebruik van oncolytica is het nodig 
dat er cliëntgebonden gebruik is.  
Dan dient toilet ook 2x doorgespoeld 
te worden met gesloten deksel en 
gereinigd na elk gebruik. Zie richtlijn 
blaasinstillaties, oncoline 

Geen actie. Geen infectiepreventie. 

1 TE  Gebruik wegwerphulpmiddelen voor 
het actief verwijderen van feces of 
flatulentie 

A mij niet duidelijk wat bedoeld wordt, 
manuele faecesverwijdering en 
gebruik van flatuscanule? Dan meer op 
die wijze beschrijven 

 Aangepast. Toelichting toegevoegd.  

8 inh Scheid schone en vuile 
po’s/urinalen/maatbekers en po-
opbergrekken. 

T:  Opbergen in gesloten kasten.   Belangrijk om toe te voegen hoe en 
waar proper po’s/urinalen/maatbekers 
dienen bewaard te worden om 
contaminatie te voorkomen. 

Geen actie. 
In de praktijk niet uitvoerbaar, omdat 
disposables nogal veel ruimte 
innemen.  

7 
 

inh Kies bij een urethrale verblijfskatheter 
voor een katheter:  met een gesloten 
systeem;  met een zo klein mogelijk 
lumen;  van 100% siliconen bij cliënten 
bij wie de katheter snel verstopt.  

T: hydrogecoate katheter en katheter 
met zilvercoating  
T: de indicatie voor een 
verblijfskatheter is voorbehouden aan 
een arts of verpleegkundig specialist  

In de richtlijn verblijfskatheters van 
V&VN urologie verpleegkundigen  
staat de onderbouwing hiervoor (p 
24,25,30) 

Aangepast. Er stond al een zin met de 
strekking dat er geen bewijs is. Hieraan 
is toegevoegd: voorbeelden van 
materialen en dat het om bewijs gaat 
bij langdurige en kortdurende 
katheterisatie. Ook referentie 
toegevoegd (Jahn, 2012; Lam, 2014). 

Het betreft een richtlijn we schrijven 
niet voor wie wat moet doen. 

2 Inh Kies bij een urethrale verblijfskatheter 
voor een katheter: 
- met een zo klein mogelijk lumen; 

A; Tenzij klinisch anders geïndiceerd 
kunt u het beste een zo klein mogelijk 
maat katheter gebruiken die nog goed 
afvoert, om zo de kans op letstel aan 

(6) pag 27 aanbeveling 1 Toegevoegd: ‘.. maar waarbij de urine 
wel goed afloopt’ 
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de blaashals en urethra te 
minimaliseren.  

9 INH Kies bij een urethrale verblijfskatheter 
voor een katheter: 
- met een zo klein mogelijk lumen 

A Een zo klein mogelijke maat katheter EAUN Katheterisatie – blz 27 Geen actie. Het is een richtlijn voor 
beleidsmakers infectiepreventie daar 
mag van verwacht worden dat ze het 
woord lumen kennen. 

7 
 

TE Werk aseptisch bij het inbrengen van 
een verblijfskatheter  
 

T: Onderbouwing toevoegen Onderbouwing staat in richtlijn 
verblijfskatheters 

Geen actie. Aseptisch werken bij 
invasieve handeling is algemeen 
uitgangspunt van de WIP.  
In genoemde richtlijn staat geen 
onderbouwing dat dit zou leiden tot 
bijvoorbeeld minder 
blaasontstekingen. 

2 Inh Vervang een verblijfskatheter volgens 
het voorschrift van de fabrikant of 
eerder als daar een indicatie voor is, 
bijvoorbeeld een (dreigende ) 
verstopping. 

T:  Pas katheteronderhoud toe bij 
blijvende verstoppers. 

Zie bijlage:  
Blaasspoelen,indicatie, 
frequentie,duur en methode; 
A.A.B.Lycklama À Nijeholt. 
 
Zorg voor een vlotte doorstroming, 
een stroomschema; Mirjam Kappert. 
2013 

Toegevoegd: ‘raadpleeg bij het 
optreden van herhaalde verstoppingen 
een urologie-deskundige voor advies 
bij het voorkomen van verstoppingen’. 
 
Blaasspoelen wordt niet geadviseerd in 
de WIP-richtlijn. 

7 
 

Inh Verzorg (een cliënt met een urethrale 
katheter door: 
- adequate fixatie van de 

katheter/afvoerslang op het 
bovenbeen; bij mannen is ook fixatie 
op de buik mogelijk 

A: adequate fixatie van de 
katheter/afvoerslang op het 
bovenbeen, waardoor de slang niet 
afgeklemd wordt (6) 

Bewijs voor fixatie op de buik bij 
mannen is van niveau 4= advies 
expertgroep. 

Verwijderd: ‘bij mannen is ook fixatie 
op de buik mogelijk’ 

2 Inh Vervang een condoomkatheter 
dagelijks of volgens voorschrift van de 
fabrikant 

T;Toevoegen: 
Pas handhygiëne toe 
Belangrijk is dat juiste maat 
aangebracht wordt en dat haartjes die 
in condoomschacht vallen kort worden 
gehouden, bij voorkeur dmv kort 
knippen of haartrimmer. Scheren kan 
wondjes geven. 
Dagelijks controleren op evt. wondjes 
Dagelijks reinigen met water en zeep, 

Bron:EAUN;the Male external 
catheter, 2008 

Toegevoegd: ‘Toelichting: gebruik 
geen condoomkatheter bij wondjes in 
het gebied van de condoomschacht. 
Trim de haartjes indien het nodig is 
deze te verwijderen.’ Deze zijn 
gerelateerd aan infectiepreventie. 
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5-10 minuten laten drogen alvorens 
een nieuwe condoomkatheter aan te 
brengen 
Voorkom spatten urine met het 
verwisselen van de condoomkatheter 

7 
 

TE Vervang een condoomkatheter 
dagelijks of volgens voorschrift van de 
fabrikant.  
 

T: verwijzing naar literatuur In EAUN richtlijn male external 
catheter staat de onderbouwing voor 
dagelijks wissel en hoe dit het beste 
gedaan kan worden. (paragraaf 3.4) 

Geen actie. In EAUN-richtlijn staat 
geen onderbouwing voor dagelijkse 
wissel. 
 

9 TE Een urine-opvangzak: 
- is voorzien van een soepele, niet 

makkelijk te knikken, afvoerslang 
van circa 1 meter; 

- is voorzien van een afvoerslang met 
vast koppelpunt waaraan niet 
gemanipuleerd kan worden (dus 
geen slang die op maat is te 
knippen);  

- heeft een capaciteit van minimaal 
1500 ml; 

- heeft een goede 
bevestigingsmogelijkheid; 

- is verpakt (hoeft niet als losse 
verpakking) en wordt stofvrij 
opgeslagen; 

- komt niet in contact met de grond. 

A Een urinebedzak/ urinenachtzak Volgens mij gaat dit specifiek over een 
bedzak/nachtzak.  

Aangepast. in plaats van 3 handjes 
(één over urine-opvangzak, één over  
urine-opvangzak bij verblijfskatheter, 
één over urine-opvanzak voor aan het 
been) nu 2 handjes: onderscheid in 
standaardzak en beenzak.  

2 Inh Een urine-opvangzak: 
- is voorzien van een soepele, niet 

makkelijk te knikken, afvoerslang 
van circa 1 meter; 

A+T; Voor bedlegerige patiënten is dit 
een goede keus maar voor mobiele 
patiënten toevoegen; Is voorzien van 
een soepele, niet makkelijk te knikken, 
afvoerslang welke op maat te knippen 
is. De maat varieert van 4-45 cm. 

(6) pag 31 paragraaf slang Zie hierboven. 
Toegevoegd: 
‘Motivatie: omdat een katheterslang 
moet worden gemanipuleerd 
(doorgeknipt) om deze op maat te 
maken is er kans op contaminatie van 
het urinekathetersysteem.   
Toelichting 1: een urine-opvangzak 
voor aan het been wordt gebruikt bij 
mobiele  cliënten en heeft een kortere 
katheterslang en een kleinere 
capaciteit dan een standaard urine-
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opvangzak.’ 
Toelichting 2: gebruik standaard een 
urine-opvangzak voor aan het been 
waarbij de afvoerslang niet op maat is 
te knippen. Mocht het echter, 
vanwege een cliëntvoorkeur,  toch 
nodig zijn dat een afvoerslang op maat 
moet worden geknipt  voer dit dan 
eenmalig uit als schone handeling bij 
een systeem met een afvoerslang die 
op maat is te knippen en gebruik een 
gedesinfecteerde schaar.  

7 
 

 Een urine-opvangzak voor aan het 
been is toegestaan, mits: 
- de beenzak voldoet aan de 

hierboven gestelde de eisen voor 
een standaard urine-opvangzak, 
met uitzondering van een 
capaciteit van minimaal 1500 ml 
en een afvoerslang van 1 meter 

T: WEL op maat te knippen, zodat 
adequate bevestiging op bovenbeen of 
onderbeen (bij rolstoelafhankelijkheid) 
mogelijk is. Bij adequate bevestiging 
wordt knikken van de slang 
voorkomen.  
 
Beenzak heeft geen monster 
afnamepunt. (is geen indicatie voor)  
T: verwijzing naar onderbouwing 
toevoegen 

Onderbouwing in richtlijn 
verblijfskatheters paragraaf 5.3.2 t/m 
5.3.4 en deze toevoegen 

Zie hierboven 

9 INH Een urine-opvangzak: 
- is voorzien van een afvoerslang met 

vast koppelpunt waaraan niet 
gemanipuleerd kan worden 

 Waar is dit op gebaseerd? Dit is niet 
opgenomen in de EAUN Katheterisatie 
richtlijn. Blz 31 – staat benoemd dat 
slangen op maat geknipt kunnen 
worden voor de patiënt.  
Het is in het belang van de patiënt dat 
de slang van de beenzak op maat te 
knippen is.  
 

Zie hierboven. 

2 Inh Een urine-opvangzak: 
- heeft een capaciteit van minimaal 

1500 ml; 

A+T;Voor bedlegerige patiënten is dit 
een goede keus maar voor mobiele 
patiënten toevoegen; Een beenzak 
heeft een inhoud van 120 ml tot 800 
ml. 

(6) pag. 31 paragraaf Capaciteit Aangepast. in plaats van 3 handjes, nu 
2 handjes onderscheid in standaardzak 
en beenzak. 
Voor opmerkingen over beenzak: zie 
verderop. 
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1 Alg Een urine-opvangzak: 
- is voorzien van een lekvrij 

monsterafnamepunt zo dicht 
mogelijk bij de katheteraansluiting 

 Is dit nodig of alleen onnodig duur? Aangepast: monsterafnamepunt op 
indicatie bij standaard urine-
opvangzak. 

9 INH Een urine-opvangzak  
- is voorzien van een lekvrij 

monsterafnamepunt  

 Waarom dient elke urinebeenzak en 
bedzak voorzien te zijn van een 
monsterafnamepunt? Waarom niet 
alleen op indicatie een urinezak met 
monsterafnamepunt – dien er een 
urinemonster afgenomen moet 
worden. 

Zie voor standaard urine-opvangzak 
hierboven. 

De beenzak hoeft niet van een 
monsterafnamepunt te zijn voorzien. 
Dit wordt duidelijker door de typen 
urine-opvangzak te beschrijven in 2 
handjes i.p.v. 3.  
 

10 Inh. Vervang de urine-opvangzak wekelijks 
en direct bij veel verontreinigingen in 
de zak (bijvoorbeeld gruis, 
bloedstolsels) of bij lekkage 

Vervang de urine-opvangzak wekelijks 
en direct bij veel verontreinigingen in 
de zak zoals neerslag onder in de zak 
en bloedstolsels of bij lekkage 

Is het mogelijk om de term ‘veel 
verontreiniging’ nog nader te 
specificeren? Ik vrees dat vlokken al 
aanleiding zijn om dan toch dagelijks 
te wisselen. 
Bijvoorbeeld de term ‘neerslag onder 
in de urinezak’ 
is er meer informatie mogelijk over 
hoe vaak in de praktijk blijkt dat de zak 
wekelijks te gewisseld kan worden of 
dat dit toch vaker nodig is  ivm 
neerslag in de urinezak bij clienten die 
over het algemeen heel slecht 
drinken? 

Toegevoegd: het gaat om 
verontreinigingen die het legen van de 
urine-opvangzak (kunnen) 
belemmeren. 

8 Inh Vervang de urine-opvangzak wekelijks 
en direct bij veel verontreinigingen in 
de  zak (bijvoorbeeld gruis, 
bloedstolsels) of bij lekkage;  

T Gesloten systeem benadrukken! Bij kortdurende systemen is het niet 
nodig om de zak systematisch te 
vervangen (WIP, 2006). 
CDC, 2009: 
Changing indwelling catheters or 
drainage bags at routine, fixed 
intervals is not recommended. Rather, 
it is suggested to change catheters and 
drainage bags based on clinical 
indications such as infection, 
obstruction, or when the closed 
system is compromised. (Category II)  

Geen actie. In de regel geen 
kortdurende katheterisatie in deze 
setting. 
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7 
 

TE Vervang de urine-opvangzak wekelijks 
en direct bij veel verontreinigingen in 
de  zak (bijvoorbeeld gruis, 
bloedstolsels) of bij lekkage;  

In andere WIP richtlijn staat bij eerste 
keer 10 dagen 

Dit is zonder onderbouwing. Advies: 
gelijk trekken naar 7 dagen. 

Zie hierboven. 

2 Inh Vervang de urine-opvangzak wekelijks 
…. 

A; Dan moet de urine-opvangzak hier 
wel aan voldoen, er bestaan namelijk 
ook urine-opvangzakken die dagelijks 
gewisseld moeten worden. 

 Geen actie. Dagelijks wisselen 
betekent dagelijks manipulatie aan het 
kathetersysteem, dit is ongewenst.  
Toegevoegd: wekelijks wissel beenzak. 

2  Inh 
 

Altijd onder het niveau van de blaas te 
hangen 

T: Er bestaat ook een Belly Bag, deze 
wordt op de buik gedragen, of er moet 
in deze vanuit gegaan worden dat in 
verzorgings/verpleeghuizen geen belly 
bag’s gebuikt worden. 

 Geen actie. Bellybags worden niet 
gebruikt in de setting waarvoor de 
richtlijn geldt. 

2 W Voorkom terugloop van urine in de 
blaas door de urine-opvangzak: 
- Kortdurend af te klemmen indien er, 

door omstandigheden, tijdelijk kans 
is op terugloop. 

V; Alle urine-opvangzakken zijn 
voorzien van terugslagkleppen 

 Geen actie. Je kan er niet vanuit gaan 
dat de terugslagklep een werking heeft 
van 100%. 
 

7 
 

 Een urine-opvangzak voor aan het 
been is toegestaan, mits: 
- de beenzak voldoet aan de 

hierboven gestelde de eisen voor 
een standaard urine-opvangzak, met 
uitzondering van een capaciteit van 
minimaal 1500 ml en een 
afvoerslang van 1 meter 

Beenzak heeft geen monster 
afnamepunt. (is geen indicatie voor)  
T: verwijzing naar onderbouwing 
toevoegen 

 Geen actie. Een monsterafnamepunt 
staat niet beschreven als eis voor een 
beenzak. Dit is waarschijnlijk 
duidelijker geworden door beschrijven 
in 2 handjes i.p.v. 3. 

7 
 

 Een urine-opvangzak voor aan het 
been is toegestaan, mits: 
- de beenzak voldoet aan de 

hierboven gestelde de eisen voor 
een standaard urine-opvangzak, met 
uitzondering van een capaciteit van 
minimaal 1500 ml en een 
afvoerslang van 1 meter 

T: WEL op maat te knippen, zodat 
adequate bevestiging op bovenbeen of 
onderbeen (bij rolstoelafhankelijkheid) 
mogelijk is. Bij adequate bevestiging 
wordt knikken van de slang 
voorkomen.  
 
 

Onderbouwing in richtlijn 
verblijfskatheters paragraaf 5.3.2 t/m 
5.3.4 en deze toevoegen 

Toegevoegd: 
‘Motivatie: omdat een katheterslang 
moet worden gemanipuleerd 
(doorgeknipt) om deze op maat te 
maken is er kans op contaminatie van 
het urinekathetersysteem.   
Toelichting: een urine-opvangzak voor 
aan het been wordt gebruikt bij 
mobiele  cliënten en heeft een kortere 
katheterslang en een kleinere 
capaciteit dan een standaard urine-
opvangzak.’ 
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11 inh Een urine-opvangzak voor aan het 
been is toegestaan, mits: 
- de beenzak voldoet aan de 

hierboven gestelde de eisen voor 
een standaard urine-opvangzak, met 
uitzondering van een capaciteit van 
minimaal 1500 ml en een 
afvoerslang van 1 meter; 

 Onduidelijk of de zak kleiner mag zijn 
en er een inkortbare slang mag zijn 

Aangepast: toelichting toegevoegd 
‘een urine-opvangzak voor aan het 
been wordt gebruikt bij mobiele 
cliënten. Deze heeft een kortere slang 
(4-45 cm) en een kleinere capaciteit 
(120-800 ml) dan een standaard urine-
opvangzak’. 

2 Inh Een urine-opvangzak voor aan het 
been is toegestaan, mits: 
- de beenzak voldoet aan de 

hierboven gestelde de eisen voor 
een standaard urine-opvangzak, met 
uitzondering van een capaciteit van 
minimaal 1500 ml en een 
afvoerslang van 1 meter; 

A: er is hier sprake van een beenzak, 
een beenzak heeft een capaciteit van 
120 ml tot 800 ml en een afvoerslang 
welke op maat te knippen is. De maat 
varieert van 4 – 45 cm. 

(6) pag 31 paragraaf slang en 
capaciteit beenzak 

Geen actie.  Er staat ‘met uitzondering 
van’.  
Zie ook hierboven. 

2 Alg .. desinfecteer anders eerst het 
aansluitstuk. 
Desinfecteer het uiteinde van het 
aftappunt 

T; waarmee? Voorkomt dat iedereen het met 
verschillende (en dus verkeerde) 
middelen doet. 

Toegevoegd:  
‘Toelichting: gebruik een desinfectans 
met een CE-markering dat wordt 33 
voorgeschreven door de fabrikant of 
gebruik alcohol 70%. Gebruik het 34 
desinfectans conform de voorschriften 
van de fabrikant; houdt voor alcohol 
een 35 contacttijd aan van 1 minuut.’ 

9 INH Desinfecteer het uiteinde van het 
aftappunt 

 Wij ontvangen vaak de vraag waarmee 
desinfecteren? Wat adviseert de WIP? 
Zou een mooie toevoeging zijn. 

Zie hierboven. 

8 Inh Als de urine-opvangzak geen aftappunt 
heeft: knip de zak een klein stukje 
open of scheur deze langs de 
scheurnaad, indien aanwezig,   open.  
 

T: Reinig en desinfecteer deze schaar 
of verwijder deze na het knippen in de 
zak. 

Schaar is gecontamineerd. Aangepast. Eis is dat een urine-
opvangzak een aftappunt moet 
hebben. Betreffende tekst verwijderd. 

11 inh Sluit een eenmaal afgekoppelde urine-
opvang zak niet meer aan 

Aanvullen met : dit geld ook voor de 
doorgekoppelde urine opvangzak 

Voorheen werd deze uitgespoeld en 
opnieuw aangekoppeld. 

Toegevoegd. 

2 Inh 4.6 Incontinentie-absorptiemateriaal T; Het is van belang dat 
incontinentiemateriaal de juiste maat 
heeft, het juiste absorptievermogen en 
geen irritatie geeft. 

Toevoegen na 4.6 
Zie richtlijn urine-incontinentie bij 
kwetsbare ouderen + richtlijn urine-
incontinentie voor de 2

e
 + 3

e
 lijnszorg. 

Geen actie. Geen infectiepreventie. 



   

    13 
 

Commen-
tator 

Soort  
comm.
1
 

Oude tekst Nieuw voorstel
2
 Argumentatie

3
 Voorstel verwerking in RL 

7 
 

Alg 4.6 Incontinentie-absorptiemateriaal Er is geen onderbouwing gegeven bij 
deze paragraaf 

Graag onderbouwing toevoegen Geen actie. Er is geen 
wetenschappelijke onderbouwing. 

2  Inh Toelichting: het punt van 
urineverzadiging Is af te lezen aan de 
indicator. 

A + T; Indien indicator aanwezig dan is 
dat hieraan af te lezen 

Niet alle incontinentiematerialen 
hebben een indicator 

Toegevoegd: ‘bij aanwezigheid van een 
verzadigingsindicator’ 

7 
 

TE 4.7 Stoma’s en verder Maak onderscheid tussen werkwijze 
op gebied van hygiëne tussen urine 
stoma, ileostoma en colostoma 

Zoals het nu door elkaar beschreven 
staat komt het verwarrend over. 
Beschrijf het per soort stoma. 

Aangepast: volgorde aangepast 
(groeperen) en soort stoma 
onderstreept. 

7 
 

Inh Urinestomazakken zijn voorzien van 
een terugslagklep en een afvoerpunt.  
 

V: terugslagklep 
 

Bij een urinestomazak is een 
terugslagklep niet mogelijk omdat de 
zak met een ring om het stoma op de 
huid geplakt zit. zie richtlijn 
incontinent urostomy van EAUN 
 

Aangepast: terugslagklep verwijderd. 
‘Afvoerpunt’ gewijzigd in ‘aftappunt’ in 
verband met gebruik zelfde 
terminologie in richtlijn. 
 

1 Alg Heeft een urinestomazak altijd een 
terugslagklep?? 

Wat ik weet van opvangsystemen bij 
Brickerblaas niet, maar is misschien 
achterhaald 

 Zie hierboven. 

7 
 

INh Stomazakken worden niet geleegd in 
een toilet.  

V 
 

Dit staat al bij r.25 en 28 vermeld. 
Deze zin werkt daarom verwarrend. 

Geen actie. Het staat hier nogmaals 
om het te benadrukken. 

1 TE Fecesstoma V  Ik zou hier geen nieuwe term 
introduceren naast colostoma en 
ileostoma 

Aangepast. 

7 
 

alg 5 Reiniging en desinfectie 
5.1 Po’s en urinalen  
5.2 Toilet(ruimte)/postoel 
5.3 Po-opbergrek 

Graag onderbouwing vanuit literatuur 
toevoegen 

Er is geen onderbouwing vanuit 
literatuur voor de wijze van reiniging 
toegevoegd 

Geen actie. Dit zijn algemene 
uitgangspunten van de WIP. 

3  5 Reiniging en desinfectie 
5.1 Po’s en urinalen 

 Ik mis in het document een 
beschrijving hoe en waar de po/urinaal 
moet worden geleegd en gereinigd als 
een instelling niet beschikt over een 
pospoeler. Opnemen in document. 

Geen actie. Het legen van po/urinaal 
staat in §4.3, reiniging en desinfectie 
van een cliëntgebonden herbruikbare 
po met wegwerpzak in §5.1. Volgens 
uitgangspunten (H3) zijn er niet meer 
mogelijkheden.  

5  Reinig en droog de 
handcontactpunten: 
- dagelijks in een niet-cliëntgebonden 

toiletruimte;  
- wekelijks in een cliëntgebonden 

toiletruimte  

Het toilet wordt 2 maal per dag,  
of indien gewenst vaker,  
sanitair gereinigd. 

Matcht niet met de tekst in richtlijn 
VWT Reiniging, desinfectie en 
sterilisatie 

Geen actie. Het betreft hier de 
handcontactpunten, die staan niet 
beschreven in genoemde richtlijn. 
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5  5.2.2 Niet-cliëntgebonden 
toilet/postoel  
Toilet: reinig en droog minimaal 
eenmaal daags het gehele toilet. 

Het toilet wordt 2 maal per dag,  
of indien gewenst vaker,  
sanitair gereinigd. 

Matcht niet met de tekst in richtlijn 
VWT Reiniging, desinfectie en 
sterilisatie 

Toegevoegd: ‘Toelichting: de lokale 
frequentie van reinigen is afhankelijk 
van het aantal 3 gebruikers en de 
frequentie van het gebruik.’ 
De richtlijn Reiniging, desinfectie en 
sterilisatie moet nog worden herzien. 

6 1  
INH/2 T 

Postoel:   
- reinig en droog na ieder gebruik de 

boven- en onderzijde van de 
bril/zitting;   

- reinig en droog wekelijks de gehele 
postoel.  

 

Postoel:- reinig en droog na iedere 
gebruik de leuning en de handvaten 

Deze oppervlakten zijn ook essentieel 
om te reinigen, niet alleen bril/zitting  

Aangepast. aanbeveling voor postoel 
en toilet gelijkgetrokken: 
Reinig en droog minimaal eenmaal 
daags het gehele toilet/de gehele 
postoel.   
Toelichting: de lokale frequentie van 
reinigen is afhankelijk van het aantal  
gebruikers en de frequentie van het 
gebruik. 

5 inh 5.2.2 Niet-cliëntgebonden 
toilet/postoel 
- reinig en droog wekelijks de gehele 
postoel  

Toevoegen en leg dit vast op een 
aftekenlijst.  

IGZ eist dit van alle organisaties in 
kader van borging 

Geen actie. Organisaties kunnen hun 
eigen werkwijze kiezen. Door de 
aftekenlijst te benoemen ga je teveel 
op de stoel van de organisatie zitten. 
Verder: de WIP stelt richtlijnen op en 
geeft inhoudelijk aan wat nodig is. De 
IGZ toetst de naleving van de 
richtlijnen. 

 
1 TE Het V  Aangepast: ‘het’ vervangen door ‘een’. 

5  5.2.3 Cliëntgebonden toilet/postoel 
- reinig en droog minimaal wekelijks 
het gehele toilet/postoel.  

Toevoegen en leg dit vast op een 
aftekenlijst. 

IGZ eist dit van alle organisaties in 
kader van borging 

Zie zelfde punt bij niet-cliëntgebonden 
toilet/postoel 

1 TE Postoel A de postoel  Aangepast 

1 TE Het A een  Aangepast 

1 TE Reinig en droog het po-opbergrek 
wekelijks en reinig én desinfecteer 
direct bij zichtbare verontreiniging. 

V: en reinig én desinfecteer direct bij 
zichtbare verontreiniging 

staat in regel 30-31 Aangepast 

8 Inh, T N.v.t. T: 5.4 Utility Utility omvat meer dan een Po-
opbergrek en behoeft ook een 
periodieke reiniging en ontsmetting. 

Met ‘utiltity’ wordt ruimten bedoeld, in 
dit geval de ruimte waar het po-
opbergrek staat. 
De ruimten waar het po-opbergrek 
staat valt niet onder deze richtlijn. 
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8 Inh N.v.t. T: 5.4. Bedpanspoeler Er staat niet vermeld wat met 
bedpanspoeler dient te gebeuren. 
Verwijzen naar WIP richtlijn 
Bedpanspoelsers? 

Geen actie. Verwijzing naar de richtlijn 
Pospoelers en vermaalsystemen staat 
in §1.4 Afbakening en in  §1.13 
Gerelateerde richtlijnen 

1 TE Epidemische verheffing A Epidemische verheffing van infecties Ter overweging Aangepast in de tekst (niet in de titel): 
‘.. epidemische verheffing van infecties 
of dragerschap van BRMO ..’. 

 
 
 


