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Abstract
Inleiding
Uit de Belgian National Nosocomial Infection Surveillance Studie
uitgevoerd door het Kenniscetrum, kwam tot uiting dat
urineweginfecties de meest voorkomende nosocomiale
urineweginfecties zijn en gepaard gaan met een langere verblijfsduur
en extra kosten. De incidentie nosocomiale urineweginfecties was
hoger in de Sint-Jozefskliniek ten opzichte van het nationale
gemiddelde, vandaar de noodzaak om preventieve acties te
ondernemen.

Methoden
Met behulp van een tweetal opleidingssessies per afdeling en posters
werd een zorgbundel ter preventie van kathetergerelateerde
urineweginfecties op de werkvloer geïmplementeerd. Om het effect
van de interventie te evalueren, werd een pre-posttestdesign gebruikt.
Zelfrapportage, observaties en gegevensverzameling uit het
verpleegdossier werden gecombineerd om met behulp van drie
registratiedocumenten de nodige gegevens te verzamelen.

Resultaten en conclusie
De incidentie van symptomatische kathetergerelateerde
urineweginfecties verschilde niet tussen pre- en postmeting (p =
0,727). Enkel het plaatsen van een verblijfsonde oefende een
significante negatieve invloed op de incidentie (p = 0,034). De
compliantie kende een significante verbetering in de postmeting ten
opzichte van de premeting (p = 0,010). Het respecteren van een
correcte indicatie (p = 0,477) en een correcte  verblijfsduur (p=
0,642) verschilden niet tussen pre- en postmeting.

Discussie
De steekproef was te klein om voldoende resultaten te bereiken. De
interventie beperkte zich tot het plaatsen van een verblijfsonde en de
zorg. De periode was te kort om de stabiliteit van de resultaten te
evalueren

“Aantal woorden masterproef: 16 566.”
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Inleiding

“Kathetergerelateerde urineweginfecties: we care!” is een titel die
aanduidt dat we bezorgd zijn. We willen zorgen voor de patiënt met
een verblijfsonde, voorzorgen nemen om een urineweginfectie te
voorkomen en dit met behulp van een “care bundle”.

Geschat wordt dat 12 tot 25% van de gehospitaliseerde patiënten een
verblijfsonde krijgen. De Belgian National Nosocomial Infection
Surveillance Studie (BNISS) uitgevoerd door het kenniscentrum
(KCE) in 2009 toont aan dat urineweginfecties de meest
voorkomende nosocomiale infecties zijn en gepaard gaan met extra
kosten en een langere verblijfsduur. Ongeveer 70% tot 80% van deze
infecties zouden het gevolg zijn van de aanwezigheid van een
verblijfsonde (Gokula, Hickner, & Smith, 2004; Tenke et al, 2008).

Volgens Marwick & Davey (2009) ontvangen slechts 50% van de
patiënten de aanbevolen zorg. Een “care bundle” of zorgbundel
bundelt evidence-based interventies die in de praktijk niet altijd
consistent uitgevoerd worden om zo de betrouwbaarheid van het
zorgproces bevorderen. Daarnaast wil een zorgbundel ook het aantal
nosocomiale infecties terugdringen.

De Sint-Jozefskliniek Izegem nam deel aan de BNISS van het KCE.
Daaruit bleek dat het aantal nosocomiale urineweginfecties
opmerkelijk hoger lag dan het nationale gemiddelde. Vandaar het
belang om actie te ondernemen. De Sint-Jozefskliniek Izegem
wenste dit probleem aan te pakken door een zorgbundel ter preventie
van kathetergerelateerde urineweginfecties te implementeren.

Met behulp van een pre-posttestdesign wil deze masterproef
onderzoeken wat het effect is van het implementeren van een
zorgbundel ter preventie van kathetergerelateerde urineweginfecties.
Om een beeld te krijgen van de compliantie met de richtlijnen uit de
zorgbundel werden drie registratiedocumenten opgemaakt. Een
combinatie van zelfregistratie door verpleegkundigen, observaties
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uitgevoerd door de onderzoeker en inzage in het verpleegdossier
zorgde voor de nodige gegevens.

Om de zorgbundel op de werkvloer te implementeren, werden per
afdeling een tweetal opleidingssessies georganiseerd en werden
posters verspreid om de gedachte aan de zorgbundel levendig te
houden.

De masterproef start met een literatuuroverzicht. Er wordt stilgestaan
bij drie centrale begrippen voor deze masterproef: urineweginfectie,
care bundle en veranderingsmanagement. Een tweede hoofdstuk
behandelt de probleem- en doelstelling van deze masterproef. Er
wordt aandacht gegeven aan de aanleiding tot het project en de
vragen waarop het project een antwoord wil geven. Dit hoofdstuk
wordt gevolgd door een beschrijving van de gehanteerde
methodologie. Vervolgens worden de resultaten uit de metingen
weergegeven. Een vijfde hoofdstuk formuleert conclusies die uit de
resultaten voortvloeien. Het laatste hoofdstuk sluit af met een
discussie en verdere aanbevelingen.
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1 Literatuuroverzicht

1.1 Inleiding

Het literatuuroverzicht besteedt aandacht aan de verschillende
concepten die in deze masterproef aan bod komen.

Eerst en vooral wordt stilgestaan bij het begrip “urineweginfectie”.
De verschillende definities opgesteld door de Centers of Disease
Control and Prevention (CDC) komen aan bod, gevolgd door een
korte beschrijving van de pathogenese, de gevolgen en een overzicht
van verpleegkundige maatregelen om urineweginfecties te
voorkomen bij patiënten met een verblijfsonde.

In een tweede deel wordt het concept “care bundle” of “zorgbundel”
toegelicht. Het ontstaan van het concept en de inhoud van de
zorgbundel ter preventie van kathetergerelateerde urineweginfecties
worden weergegeven. De zorgbundel gecreëerd door het Institute for
Healthcare Improvement (IHI, 2009) vormt hierbij de basis. De
zorgbundel wordt schematisch vergeleken met andere bestaande
richtlijnen. Ook mogelijke strategieën om een zorgbundel op de
werkvloer te implementeren worden beschreven.

Het literatuuroverzicht sluit af met veranderingsmanagement.
Implementatie van een zorgbundel beoogt gedragsverandering bij
verpleegkundigen. Vanuit dit oogpunt is het nuttig om een
theoretische achtergrond van verandering te schetsen. De fasen in
gedragsverandering, de bevorderende en belemmerende factoren en
het managen van gedragsverandering komen beknopt aan bod.
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1.2 Urineweginfecties

Vijf tot zeven procent van de gehospitaliseerde patiënten krijgt een
nosocomiale infectie (Vrijens et al, 2009). Urineweginfecties zijn de
vaakst voorkomende nosocomiale infecties (23,9%) en een
onderkend probleem (Vrijens et al, 2009). Ongeveer 70% tot 80%
van de nosocomiale urineweginfecties zijn het gevolg van de
aanwezigheid van een verblijfsonde (Gokula, Hickner, & Smith,
2004; Tenke et al, 2008). Patiënten moeten langer in het ziekenhuis
blijven, wat gepaard gaat met extra kosten (Vrijens et al, 2009).

1.2.1 Definities

De CDC paste in 2009 de verschillende definities van
urineweginfecties aan (Gould et al, 2009). De vorige criteria van
1981 maakten een onderscheid tussen “symptomatic urinary tract
infection” (SUTI), “asymptomatic bacteriuria” (ASB) en “other
urinary tract infections” (OUTI) (Horan, Andrus & Dudeck, 2008).
De nieuwe criteria spreken niet langer van een ASB, maar van een
“asymptomatic bacteremic urinary tract infection” (ABUTI). Enkel
de definities die verder in deze masterproef gebruikt worden, worden
hierna beschreven.

1) Definitie symptomatische urineweginfectie
Volgens de CDC-criteria 2009 (Gould et al, 2009) is een
symptomatische urineweginfectie een urineweginfectie die optreedt
bij een patiënt met verblijfsonde of een patiënt waarvan de
verblijfsonde minder dan 48 uur voordien verwijderd werd met ten
minste één van volgende symptomen zonder andere gekende
oorzaak:

- koorts >38°C,
- pijnlijke mictie,
- dringende mictie,
- frequente mictie,
- suprapubische pijn.
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Bij het optreden van symptomen zijn laboratorische criteria
noodzakelijk om te kunnen spreken van een urineweginfectie:

- een positieve urinecultuur met ≥ 105 kolonievormende
eenheden/ml (KVE/ml) met niet meer dan twee species

- een positieve urinecultuur (≥ 103 en < 105 KVE/ml) met niet
meer dan twee species en een pyurie (≥10 WBC/mm_ of 3
WBC/microscopisch veld voor een niet-gecentrifugeerd
staal).

Enkele van de meest voorkomende pathogenen zijn: Escherichia
coli, Candida albicans, Enterococcen, Pseudomonas, Klebsiella
pneumoniae, Enterobacter en Staphyllococcus (Nicolle, 2005; Maki
& Tambyah, 2001; Tissot, Limat, Cornette & Capellier, 2001).

2) Definitie asymptomatische bacteriëmische urineweginfectie
Naast een symptomatische urineweginfectie is volgens de CDC-
criteria 2009 een ABUTI mogelijk. In dit geval zijn geen symptomen
aanwezig. De diagnose wordt gesteld door een positieve urinecultuur
met 105 KVE/ml met niet meer dan twee uropathogenen en een
positieve hemocultuur met ten minste één overeenkomstige
uropathogeen.

1.2.2 Pathogenese

De meeste nosocomiale urineweginfecties kennen een endogene
oorsprong (Sax et al, 2007; Tenke et al, 2008). Het pathogene micro-
organisme behoort tot de normale flora van de patiënt. Het pathogeen
worden van endogene flora impliceert transport naar een zone waarin
deze flora normaal niet voorkomt.

De aanwezigheid van een verblijfsonde doorbreekt de normale
defensiemechanismen (Lockwood, Page, Conroy-hiller & Florence,
2004). Een verblijfsonde overbrugt het urogenitaal slijmvlies die een
fysieke barrière vormt tegen infecties. Micro-organismen kunnen op
verschillende tijdstippen en manieren de urinewegen binnendringen
en leiden tot kolonisatie. Tijdens het plaatsen van een
verblijfskatheter kunnen endogene micro-organismen in de blaas
gebracht worden. Micro-organismen die normaal ter hoogte van de



6

meatus voorkomen kunnen zowel intra- als extraluminaal migreren
via de verblijfskatheter (Maki & Tambyah, 2001). Migratie van
micro-organismen via intraluminale weg, bijvoorbeeld na
deconnectie van de verblijfsonde en het opvangsysteem, duurt 32 tot
48 uur (Tenke et al, 2008). Via extraluminale weg duurt dit 72 tot
168 uur. Bij vrouwen is extraluminale migratie frequenter door
kolonisatie van de meatus en de korte urethra (Nicolle, 2005).

Eénmaal micro-organismen in de blaas aanwezig zijn, kunnen zij
zich vermenigvuldigen. In dit geval is er sprake van bacteriurie. Een
factor die het ontstaan van een bacteriurie kan bevorderen, is
aanwezigheid van residu in de blaas. Ondanks een verblijfsonde
continu urine draineert, blijft er steeds een hoeveelheid urine in de
blaas. Bedlegerigheid kan stase van urine in de blaas bevorderen
(Nicolle, 2005). De aanwezigheid van een verblijfsonde verhindert
de spontane mictie. De mictie zorgt voor een soort natuurlijke wash-
out van micro-organismen.

Een bacteriurie kan evolueren naar een urineweginfectie. De definitie
van een urineweginfectie werd in voorgaand deel besproken.
Patiënten met een verhoogd risico op urineweginfecties zijn (Tissot,
Limat, Cornette & Capellier, 2001):

- Vrouwen: door de korte urethra kunnen kiemen gemakkelijker
migreren naar de blaas.

- Diabetici: de aanwezigheid van glucose in de urine is een
voedingsbodem voor schimmels (Ksycki & Namias, 2009).

- Pat iënten met  gedaalde weers tand:  ouderen,
immuungecompromitteerde patiënten, obese patiënten en
patiënten met comorbiditeiten zoals aanwezigheid van een
andere infectie en cahexie (Foxman, 2002).

- Patiënten incontinent voor stoelgang (Van Gaal et al, 2009)

Een kleine proportie van de gekatheteriseerde patiënten kan ernstige
infectieuze complicaties doormaken zoals een pyelonefritis en een
urosepsis (Foxman, 2002). Volgens Maki en Tambyah (2001) is een
kathetergerelateerde urineweginfectie de tweede meest voorkomende
oorzaak van een nosocomiale bloedstroominfectie.
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1.2.3 Gevolgen van een urineweginfectie

Het kenniscentrum voerde in 2009 de Belgian National Nosocomial
Infection Surveillance Studie (BNISS) uit. Daarin is tot uiting
gekomen dat urineweginfecties de vaakst voorkomende nosocomiale
zorginfecties in ziekenhuizen en een onderkend probleem zijn.
Urineweginfecties staan in voor gemiddeld 23,9% van de
nosocomiale infecties.

De berekeningen in deze studie tonen aan dat urineweginfecties,
naast lage luchtweginfecties en bloedbaaninfecties, een langere
verblijfsduur en hogere kosten met zich meebrengen (zie tabel 1).

Tabel 1: Geschatte extra kosten en extra verblijfsduur (KCE reports 102A,
2009, p. 50)

Per patiënt neemt de verblijfsduur toe met gemiddeld 4,1 dagen (zie
tabel 2). De mediaan van de extra verblijfsduur bedraagt 0,5 dagen.
Deze laatste waarde ligt dichter bij de bevindingen uit de klinische
praktijk en de literatuur dan de gemiddelde extra verblijfsduur.
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Tabel 2: Geschatte extra kost en extra verblijfsduur per patiënt (KCE
reports 102A, 2009, p. 50)

De marge tussen mediaanwaarde en gemiddelde waarde van de extra
verblijfsduur zorgt voor enige onzekerheid wat betreft de geschatte
totale meerkost van 79 miljoen euro ten gevolge van nosocomiale
urineweginfecties. Om de extra verblijfsduur en kosten te berekenen
maakte het KCE gebruik van een gepaarde cohortstudie. De studie
ging uit van de veronderstelling dat een urineweginfectie vijf dagen
duurt en dat, op het ogenblik van de puntprevalentiestudie, de
urineweginfectie al 2,5 dagen aanwezig was. Sensitiviteitsanalyses
wezen uit dat de extra verblijfsduur varieert met 0,8 dagen indien de
geschatte duur van de bestaande infectie varieert met één dag. De
veronderstelling dat een urineweginfectie 2,5 dagen aanwezig was
voor de puntprevalentiestudie kan het verschil tussen mediaanwaarde
en gemiddelde waarde van de extra verblijfsduur verklaren.

Op basis van de bevindingen in de BNISSadviseert het KCE om
nosocomiale urineweginfecties deel te laten uitmaken van
surveillance en prioriteit te geven aan preventieve acties rond deze
problematiek.

De verzekeringsinstellingen in Amerika, de US Centers for Medicare
& Medicaid Services (CMS), verlegden in 2008 de focus van vroege
herkenning en behandeling naar preventie van nosocomiale
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urineweginfecties (Saint, Meddings, Calfee, Kowalski, & Krein,
2009). Ze willen er namelijk zeker van zijn dat zowel acute
ziekenhuizen als chronische instellingen verblijfsonden optimaal
gebruiken en de nodige preventieve maatregelen treffen om
complicaties, zoals de kathetergerelateerde urineweginfectie, te
voorkomen. De nosocomiale urineweginfectie is één van de acht
condities waarvoor het ziekenhuis niet langer extra terugbetaling
krijgt.

In de Belgische situatie komt preventie van nosocomiale infecties
aan bod in het ontwerp van de no fault wet (Vogelaers, 2008). Het
wetsontwerp van 20.01.2005 van de no fault wet spreekt over het
vergoeden van elke nosocomiale infectie aan de patiënt. De
vergoeding zou eerst door de instelling zelf betaald worden. In
tweede instantie zou de vergoeding op de Staat teruggevorderd
kunnen worden, op voorwaarde dat infectiepreventienormen
nageleefd worden. In een volgend deel wordt een overzicht gegeven
van verpleegkundige interventies die volgens de literatuur invloed
kunnen uitoefenen op de preventie van kathetergerelateerde
urineweginfecties

1.2.4 Preventie van kathetergerelateerde urineweginfecties

Dit deel geeft een overzicht van verpleegkundige evidence-based
maatregelen ter preventie van kathetergerelateerde urineweginfecties.
De graad van evidence wordt niet weergegeven daar de verschillende
bronnen andere criteria en gradaties hanteren. Uit het
literatuuroverzicht blijkt dat weinig maatregelen voldoende
wetenschappelijk onderbouwd zijn. Een aantal onderzoeken zijn
gedateerd of van methodologisch beperkte kwaliteit. Slechts enkele
nieuwe inzichten, zoals het gebruik van silver-coated verblijfsonden,
worden nader onderzocht.
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1) Indicatie
Een verblijfsonde kan een hulpmiddel zijn in de zorg voor patiënten,
maar kan leiden tot een urineweginfectie. Dit brengt een langere
verblijfsduur en extra kosten met zich mee. Om kathetergerelateerde
urineweginfecties te voorkomen is het aangewezen het plaatsen van
een verblijfsonde te vermijden (Nicolle, 2005). Elke
urineweginfectie die optreedt bij een patiënt met een onverantwoorde
verblijfsonde is een infectie die vermeden kon worden. De indicaties
voor het plaatsen van een verblijfsonde die in de literatuur terug te
vinden zijn, worden op basis van consensus gevalideerd, vaak door
urologen en specialisten in infectiologie (Apisarnthanarak et al,
2007). Er is geen evidentie beschikbaar dat de aanwezigheid van een
verblijfsonde bijdraagt tot een positieve patiëntenoutcome. Een
aantal voorbeelden van indicaties waarover consensus bestaat dat ze
verantwoord zijn, zijn:

- acute urineretentie of obstructie,
- nauwkeurig monitoren van het urinedebiet bij kritische

patiënten,
- peroperatief bij chirurgie waarvan verwacht wordt dat deze

lang zal duren of waarvan verwacht wordt dat de patiënt grote
hoeveelheden vocht of diuretica toegediend zal krijgen,

- per- en postoperatief, bijvoorbeeld bij chirurgie ter hoogte van
het urogenitaal stelsel,

- wondheling ter hoogte van het sacrum of het perineum
toelaten,

- comfort van de terminale patiënt.

Uit onderzoek blijkt dat bij 30 tot 50% van de verblijfsonden een
onverantwoorde of een onduidelijke indicatie aanwezig is (Saint &
Chenoweth, 2003). Eén studie van Apisarnthanarak et al (2007) toont
vooral onverantwoord gebruik bij vrouwen en patiënten met een
verminderde mentale status. In deze studie zijn er meer
urineweginfecties bij de groep patiënten zonder goede indicatie voor
de verblijfsonde. Een studie van Saint et al (2000) toonde aan dat
artsen zich er niet altijd bewust van zijn dat een verblijfskatheter bij
hun patiënt aanwezig is. Dit werd vastgesteld bij ongeveer 40% van
de patiënten waarbij geen verantwoorde indicatie voor de
verblijfsonde aanwezig is.
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In een aantal situaties zijn alternatieven mogelijk (Apisarnthanarak et
al, 2007; Tenke et al, 2008). Voorbeelden zijn:

- het gebruik van een bladderscan om na te gaan of er effectief
sprake is van urineretentie,

- plaatsen van een suprapubische katheter bij langdurige
katheterisatienood,

- gebruik van een condoomkatheter bij mannen zonder
urineretentie of obstructie,

- het gebruik van incontinentiemateriaal bij incontinente
patiënten

2) Plaatsing van de verblijfsonde
De richtlijnen voor het aseptisch of steriel plaatsen van een
verblijfsonde, zijn onderhevig aan verschillen in definitie van de
concepten “aseptisch” en “steriel” (Willson et al, 2009). Dit maakt
het moeilijk om een algemene conclusie te formuleren. In het
volgend deel wordt dieper ingegaan op factoren die een rol kunnen
spelen in het ontstaan van een urineweginfectie tijdens het plaatsen
van een verblijfsonde.

 Reinigen of ontsmetten van de meatus vóór het plaatsen van de
verblijfsonde

De CDC-richtlijn formuleert geen specifieke voorkeur wat betreft het
te gebruiken product. Het Joanna Briggs Institute (Lockwood, Page,
Conroy-Hiller & Florence, 2004) en de EPIC-richtlijnen (Pratt et al,
2007) geven aan dat er geen evidentie beschikbaar is waaruit blijkt
dat het gebruik van antiseptische oplossingen voordelen bieden ten
opzichte van reinigingsmiddelen. Onderzoek suggereert dat het
gebruik van water om de meatus te reinigen voldoende is bij het
plaatsen van een verblijfsonde (Lockwood et al, 2004; Webster et al,
2001).

 Gebruik van glijmiddel
Het gebruik van glijmiddel wordt in verschillende richtlijnen (Gould
et al, 2008, Pratt et al, 2007; Tenke et al, 2008) gepromoot om
trauma en infectie te voorkomen. Het glijmiddel zou een
beschermende laag op de mucosa aanbrengen. Trauma van de
urogenitale mucosa is een risicofactor voor het ontwikkelen van een
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urineweginfectie (Nicolle, 2005). Bepaalde glijmiddelen bevatten
een locaal anestheticum, wat het comfort van de patiënt tijdens het
plaatsen verbetert, op voorwaarde dat de inwerktijd gerespecteerd
wordt.

 Charrière
Er bestaat in de literatuur geen consensus over wat de “beste”
charrière is. Studies die verschillende diameters en hun effecten
evalueren, zijn er niet. Er worden enkel aanbevelingen geformuleerd
op basis van klinische omstandigheden. Enerzijds is de gekozen
charrière best zo klein mogelijk om urethraal trauma te voorkomen
(Lo et al, 2008; Tenke et al, 2008; Pratt et al, 2007; WIP, 2006). Een
beschadigde urethrale mucosa is een toegangspoort voor micro-
organismen en kan zo leiden tot infectie. Anderzijds moet de
gekozen charrière moet een goede drainage toelaten. Bij
aanwezigheid van bloedklonters of debris wordt een grotere charrière
gekozen die een goede drainage toelaat. Bij heldere urine volstaat
charrière 14 tot charrière 16 (Hart, 2008).

 Type verblijfsonde
De keuze van verblijfsonde hangt af van de verwachte verblijfsduur.
Bij kortdurende katheterisaties heeft de materiaalkeuze weinig
invloed op het ontstaan van een urineweginfectie. De foleykatheter
bevat latex en silicone en wordt vooral gebruikt bij kortdurende
katheterisaties. De 100%-siliconenkatheter wordt vooral gebruikt
wanneer een langdurige katheterisatie verwacht wordt. Silicone is
een zacht, biocompatibel materiaal. Het is goed bestand tegen
irritatie en vorming van aanslag. Naast de onbehandelde
verblijfsonden bestaan een aantal speciale katheters die gecoat zijn
met een antibioticum of een antisepticum. De zilvergeïmpregneerde
katheters worden in de EPIC-richtlijnen (Pratt et al, 2007) en door
het Joanna Briggs Institute (Lockwood et al, 2004) positief bevonden
in de preventie van infectie (Tenke et al, 2008). De methodologische
kwaliteit van de studies is echter beperkt om gefundeerde uitspraken
te kunnen formuleren. Bovendien is een kostenbatenanalyse
aangewezen om het gebruik van dure katheters bij kortdurende
katheters te evalueren.
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3) Verzorging van de patiënt met verblijfsonde
 Urinedebiet
Tenke et al (2008) adviseert om de patiënt voldoende vocht toe te
dienen zodat een urinedebiet van 50 tot 100 ml/uur bereikt wordt.

 Fixatie katheter
Er wordt gesuggereerd dat fixatie van de verblijfsonde het risico op
een urineweginfectie reduceert (Gray, 2008). In de literatuur is hier
geen evidentie over terug te vinden. Verklaringen waarom fixatie een
voordeel zou bieden zijn preventie van beweging van de katheter in
de urethra en preventie van accidentele verwijdering. Beide kunnen
trauma van de urethra veroorzaken. Een andere verklaring is
preventie van deconnectie van verblijfsonde en urinecollector,
waardoor intraluminale contaminatie zou kunnen optreden. De mate
waarin verblijfsonden gefixeerd worden en de methode van fixeren is
vooral afhankelijk van de voorkeur van de chirurg, het type ingreep
en de setting (Gray, 2008).

 Collector onder blaasniveau
Verschillende guidelines, bijvoorbeeld de EPIC-richtlijnen,
adviseren om het drainagesysteem op elk ogenblik onder blaasniveau
te houden. Dit om reflux van urine naar de blaas te vermijden.
Volgens Pratt et al (2007) is dit geassocieerd met het ontstaan van
een urineweginfectie. De effectiviteit van deze maatregel werd nog
niet geëvalueerd.

 Dagelijkse verzorging van de meatus
Een aantal studies vergelijken verschillende methoden ten opzichte
van de normale dagelijkse hygiëne, waarbij de meatus gereinigd
wordt met water en zeep. Voorbeelden van deze alternatieve
methoden zijn reiniging met povidone-iodine en het aanbrengen van
een antibiotische zalf. Geen van deze methoden levert een voordeel
op ten opzichte van de normale dagelijkse hygiëne (Lockwood et al,
2004).

 Onbelemmerde urine afvloei
Obstructie van het drainagesysteem of de katheter wordt
geassocieerd met het ontwikkelen van een urineweginfectie (Nicolle,
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2005). Obstructie van de katheter kan het gevolg zijn van de vorming
van een biofilm door micro-organismen (Nicolle, 2005). Het is
aangewezen de katheter te vervangen in deze situaties.

 Steriel en continu gesloten systeem
Het behouden van een gesloten drainagesysteem kan het aantal
urineweginfecties significant doen dalen (Nicolle, 2005; Pratt et al,
2007; Tenke et al, 2008).

 Toepassen van handhygiëne
Deze laatste maatregel is een belangrijke maatregel in het
voorkomen van alle soorten nosocomiale infecties. Contaminatie van
de handen van zorgverleners bevorderen overdracht van micro-
organismen. Zo kan kruisbesmetting optreden tussen twee patiënten,
bijvoorbeeld twee gekatheteriseerde patiënten in dezelfde kamer. De
urogenitale zone, het oppervlak van de katheter, de huid van de
patiënt en de urine zijn mogelijke bronnen van micro-organismen die
de handen van de zorgverlener kunnen contamineren. Ook de
aftapkraan aan de urinecollector kan gecontamineerd geraken door
manipulaties of contact met de grond. Tijdens het openen van de
aftapkraan kunnen micro-organismen migreren in de urinecollector
en opstijgen via de verblijfsonde naar de blaas. Tenke et al (2008)
adviseert om de verblijfsonde als een open wonde te beschouwen,
waarbij handontsmetting en handschoenengebruik aanbevolen wordt.

4) Verblijfsduur
De duur van katheterisatie is de belangrijkste risicofactor om een
urineweginfectie te ontwikkelen (Nicolle, 2005; Tenke et al, 2008).
Studies wijzen uit dat er een tendens is tot associatie tussen een
langere verblijfsduur en een toename van het aantal
urineweginfecties (Griffiths & Fernandez, 2007; Nicolle, 2005). Het
risico op een urineweginfectie stijgt dagelijks met 3% tot 10%
(Nicolle, 2005; Saint & Chenoweth, 2003). De cijfers zijn
vergelijkbaar voor korte- en langetermijnkatheterisaties.

De review uit de Cochrane database Griffiths & Fernandez, 2007)
beschrijft voor een aantal urogenitale ingrepen de aanvaardbare
verblijfsduur van een verblijfsonde: na vaginale chirurgie 24 tot 72
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uur, na transurethrale prostaatresectie (TUR-prostaat) drie tot vijf
dagen, 12 tot 14 dagen na een perineale prostatectomie en 10 dagen
na een abdominoperineale prostatectomie. Deze tijden zijn historisch
gegroeid en aanvaard (Fernandez & Griffiths, 2006). De CDC-
richtlijnen raden aan om een verblijfskatheter postoperatief niet
routinematig ter plaatse te laten en bij voorkeur binnen de 24 uur te
verwijderen. De aanbeveling vervalt indien een indicatie een
verlengde verblijfsduur verantwoordt. Het vroegtijdig verwijderen
van een verblijfsonde is een haalbare preventieve strategie bij korte
termijn katheterisaties. Bij langdurige katheterisaties zullen andere
preventieve maatregelen genomen moeten worden.

Een mogelijke verklaring voor het langer ter plaatse blijven van een
verblijfsonde dan strikt noodzakelijk, is het gebrek aan een systeem
om de aanwezigheid te monitoren. Een nationale studie in de
Verenigde Staten (Saint et al, 2008) wijst uit dat ongeveer 56% van
de ziekenhuizen geen systeem heeft om de aanwezigheid van een
verblijfsonde te registreren. De verblijfsduur van de verblijfsonde
wordt in 74% van de ziekenhuizen niet gemonitored. Zoals eerder
vermeld blijken artsen zich niet altijd bewust te zijn van de
aanwezigheid van een verblijfsonde bij hun patiënt (Saint et al,
2000).
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1.3 Zorgbundel: preventie van kathetergeassocieerde
urineweginfecties

In dit onderdeel wordt stilgestaan bij het concept “care bundle”. Het
ontstaan en de doelstelling van het concept wordt in een eerste deel
beschreven. Vervolgens wordt een overzicht gegeven van diverse
zorgbundels die gecreëerd werden door organisaties. Daarna wordt
dieper ingegaan op de vier zorgcomponenten uit de care bundel van
het IHI. Er wordt een vergelijking gemaakt met richtlijnen van
andere organisaties. In een laatste stuk worden verschillende
methodieken weergegeven om een zorgbundel te implementeren.

1.3.1 Ontwikkeling van het concept “care bundle”

Uit onderzoek blijkt dat slechts 50% van de patiënten de aanbevolen
zorg ontvangt (Marwick & Davey, 2009). Dit is vooral afhankelijk
van de kennis, de vaardigheden en de attitude van de individuele
zorgverlener.

Het Institute for Healthcare Improvement is een organisatie die zich
focust op aspecten rond patiëntveiligheid. Het IHI ontwikkelde het
concept “care bundle” of “zorgbundel” om zorgverleners te helpen
essentiële elementen in het zorgproces te leveren. Een zorgbundel is
een groep van drie tot maximaal zes evidence-based interventies die
niet altijd samen uitgevoerd worden (Miller et al, 2010). Door
implementatie van een zorgbundel wil men de betrouwbaarheid van
het zorgproces verhogen. Het controleren van variatie in het
zorgproces is een kernvariabele in het verlenen van kwaliteitsvolle
zorg (McMillan & Hyzy, 2007).

Een bundel wil naast het verbeteren van de kwaliteit van de
zorgverlening ook infecties voorkomen (Miller et al, 2010). Elk
individueel element uit de bundel is in staat om het aantal
kathetergerelateerde urineweginfecties te verminderen. Er wordt een
betere outcome verwacht wanneer deze interventies samen
uitgevoerd worden.
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1.3.2  Vergelijking van de verschillende richtlijnen

Het basisdocument voor deze masterproef is de zorgbundel ter
preventie van kathetergerelateerde urineweginfecties, opgemaakt
door het IHI. De bundel bestaat uit vier zorgcomponenten die
aanbevolen worden voor alle patiënten om kathetergerelateerde
urineweginfecties te voorkomen of hun aantal te reduceren. De
componenten zijn:
1) Vermijd het gebruik van een verblijfsonde
2) Breng de katheter in op aseptische wijze
3) Voer dagelijks de zorg voor de patiënt met een verblijfssonde uit

volgens de recentste richtlijnen
4) Evalueer dagelijks de noodzaak van een verblijfssonde en

verwijder onmiddellijk indien de indicatie niet langer aanwezig
is.

De Health Protection Scotland (HPS; HPS, 2008) ontwikkelde twee
aparte zorgbundels. De zorgbundel voor het plaatsen van een
verblijfskatheter worden de eerste twee elementen uit de IHI-
zorgbundel samengevoegd. De zorgbundel voor de zorg voor de
patiënt met een verblijfsonde voegt de laatste twee componenten
samen. Venkatram, Rachmale en Kanna (2010) stelden een
zorgbundel ter preventie van kathetergerelateerde urineweginfecties
samen in het kader van een project op een intensieve zorgafdeling.
Volgende richtlijnen werden in hun zorgbundel opgenomen:

- evalueer nood aan een verblijfsonde bij opname op de MICU,
- evalueer dagelijks in welke mate indicatie nog aanwezig is,
- hanteer een steriele techniek tijdens het plaatsen van de

verblijfsonde,
- fixeer de verblijfsonde,
- maak gebruik van silver-coated verblijfsonden,
- hou het opvangsysteem op elk ogenblik onder blaasniveau,

vooral tijdens transport.

De inhoud van de zorgbundels vertonen een zekere mate van
overeenkomst. Hierna volgt een vergelijking tussen de zorgbundel
van het IHI en richtlijnen opgesteld door organisaties zoals de
Werkgroep Infectie Preventie (WIP; WIP, 2005) en het Departement
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of Health (DH), een Engelse organisatie die in het EPIC-project
nationale evidence-based richtlijnen ontwikkelde om nosocomiale
infecties te voorkomen.

1) Vermijd het gebruik van een verblijfsonde
Zoals eerder aan bod kwam, blijkt uit onderzoek dat bij ongeveer
30% tot 50 % van de patiënten met een verblijfsonde een goede
indicatie voor het plaatsen ontbreekt. Patiënten vinden een
verblijfsonde oncomfortabel en zelfs pijnlijk (IHI). De aanwezigheid
van een verblijfsonde hindert de mobiliteit en kan zo revalidatie
bemoeilijken. Dit verhoogt het risico op complicaties zoals een diep-
veneuze thrombose. De IHI zorgbundel adviseert organisaties om
indicatiecriteria te expliciteren en zorgverleners aan te moedigen
alternatieven te overwegen.

2) Breng de verblijfskatheter in op aseptische wijze
Het is belangrijk dat organisaties voorzien in het nodige materiaal dat
onmiddellijk beschikbaar is, bijvoorbeeld standaardpakketten. Zo
verliest de zorgverlener geen tijd met het zoeken naar het nodige
materiaal. Dit bevordert tevens de consistentie in materiaalgebruik.
Educatie en training van het personeel is een essentieel element in
deze zorgcomponent. Richtlijnen, zoals de CDC-richtlijnen,
promoten het uitvoeren van de techniek door personeel die ermee
vertrouwd is. Deze zorgcomponent bestaat uit verschillende
elementen:

- goede handhygiëne
- katheter is op een aseptische manier ingebracht met behulp van

steriel materiaal:
• handschoenen, steriel veld en steriele deppers
• steriele of antiseptische oplossing om meatus te reinigen
• unidosis of steriel glijmiddel

- kleinst mogelijke charrière
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Tabel 3: Overzicht richtlijnen voor het plaatsen van een verblijfsonde

AANBEVELING CDC DH HPS IHI WIP

Handhygiëne X X X X

Techniek uitgevoerd door
getraind personeel

X X X

Aseptische
plaatsingstechniek

X X

Reinig de meatus met
steriel NaCl 0.9%

X X

Reinig de meatus met aqua X

Reinig de meatus met een
steriele of antiseptische
oplossing

X

Reing de meatus met
steriel NaCl 0.9%, steriel
aqua of een antiseptische
oplossing

X

Gebruik steriel glijmiddel X X X X X

Aseptische connectie van
katheter-urinecollector of
steriel gesloten systeem

X X

Kleinst mogelijke charrière
die goede drainage toelaat X X X X

Afvloei van urine voor
vullen ballon

X
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3) Voer de zorg voor de verblijfskatheter uit volgens richtlijnen
Een sleutelbegrip is opnieuw consistentie. De zorg voor de
verblijfskatheter moet betrouwbaar zijn: voor elke patiënt, dagelijks,
tijdens elke shift en door elke zorgverlener wordt dezelfde zorg
verleend. Goede handhygiëne is, net als in voorgaande component,
essentieel. Daarnaast is het aangewezen een vijftal items minimum
elke shift te verifiëren.  De volgende tabel vergelijkt de elementen uit
de IHI zorgbundel met andere richtlijnen.

Tabel 4: Overzicht van richtlijnen voor zorg bij een patiënt met een
verblijfsonde

4) Evalueer dagelijks de noodzaak van de katheter en verwijder
onmiddellijk indien indicatie niet langer aanwezig is
Deze laatste component is meteen ook de belangrijkste. De duur van
katheterisatie is de belangrijkste risicofactor om een urineweginfectie
te ontwikkelen (Tenke et al, 2007). Zo snel mogelijk de verblijfsonde
verwijderen is de belangrijkste strategie om deze risicofactor te
beperken. Het IHI adviseert om dagelijks de noodzaak van de
verblijfsonde te evalueren. Strategieën zijn automatische stoporders,
reminders in het patiëntendossier of het documenteren van de
indicatie in het patiëntendossier.

AANBEVELING CDC DH HPS IHI WIP

Steriel en continu gesloten
systeem

X X X X

Fixatie van de katheter X X X

Drainagesysteem op elk
ogenblik onder blaasniveau

X X X X

Onbelemmerde afvloei van
urine

X X X

Regelmatig collector
ledigen

X X X X X

Geen contact tussen
aftapkraan en grond

X X
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1.3.3  Implementatie van een zorgbundel ter preventie van
kathetergerelateerde urineweginfecties

Om een zorgbundel ter preventie van kathetergerelateerde
urineweginfecties te implementeren, kunnen verschillende
strategieën gebruikt worden. Het succesvol zijn van
implementatiestrategieën is contextgebonden (Michie et al, 2005).
Michie et al (2005) identificeerde 12 domeinen van
gedragsverandering. Interventies om gedrag te veranderen zijn
meestal gericht op slechts één van deze domeinen, bijvoorbeeld op
kennis. Een combinatie van strategieën blijkt effectiever dan
strategieën afzonderlijk (Grol & Grimshaw, 2003).
Mogelijke interventies:

- Opleiding: deze strategie richt zich vooral op de kennis van
zorgverleners

- Feedback: het toepassen van deze strategie wordt aanbevolen
in combinatie met andere strategieën zoals educatie en
“reminders”.

- Reminders: deze blijken vooral effectief op preventieve
domeinen, zoals vaccineren (Hakkennes & Dodd, 2008; Grol
& Grimshaw, 2003).

- Documenteren van gegevens in het dossier zoals datum van
plaatsing en indicatie.

- Patiënteneducatie: deze strategie blijkt eerder succesvol op
domeinen zoals zorg voor diabetesvoet, veneuze ulcera,…
(Davies et al 2008)

- Gespecial iseerde verpleegkundigen die  t i jdens
multidisciplinaire ronden de aanwezigheid van verblijfsonden
in vraag stellen (Fakih et al, 2008).

Een recente meta-analyse toont aan dat reminders en stoporders
goede methoden zijn om de incidentie van kathetergerelateerde
urineweginfecties te verminderen (Meddings, Rogers, Macy & Saint,
2010).
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1.4 Veranderingsmanagement

Verandering en innovatie in een organisatie versterken de kwaliteit
en de effectiviteit van de zorgverlening (MacPhee, 2007). Elementen
zoals de organisatiecultuur, de grootte van de organisatie en de
sterkte van het sociale systeem kunnen de mate waarin een
veranderingsproject succesvol zal zijn, beïnvloeden. Succesvolle
veranderingen hebben kenmerken zoals zichtbare en positieve
outcomes. Initiatieven die voordelen bieden voor de werknemers zelf
of overeenstemmen met de heersende waarden en overtuigingen
worden eveneens gemakkelijker aanvaard (MacPhee, 2007).
Succesvolle veranderingen zijn niet te complex en bouwen verder op
de huidige werkwijze.

Het implementeren van een zorgbundel ter preventie van
kathetergerelateerde urineweginfecties beoogt een verbetering van de
kwaliteit van de zorgverlening en een daling van het aantal
kathetergerelateerde urineweginfecties teweeg brengen. Om de
kwaliteit van de zorgverlening te verbeteren, is de focus vooral
gericht op het toepassen van de aanbevelingen uit de zorgbundel in
de praktijk. Dit betekent dat het implementeren van een zorgbundel
gedragsverandering wil bewerkstelligen. Een aantal psychologische
theorieën en veranderingsmodellen kunnen gebruikt worden om dit
doel te bereiken (Michie, et al 2005).

1.4.1  Fasen in gedragsverandering

Het model of change van Lewin bespreekt drie fasen in het wijzigen
van gedrag (Suc, Prokosch & Ganslandt, 2009). In een eerste fase
(unfreeze) wordt het huidige gedrag in vraag gesteld. De betrokkenen
worden gesensibiliseerd voor de noodzaak van gedragsverandering.
Weerstand en mate van veranderbereidheid oefenen invloed uit op
het verloop van deze fase. In een volgende fase (change) zal een
actie ondernomen worden die zal leiden tot gedragsverandering. In
een laatste fase (refreeze) zal het veranderde gedrag bestendigd
worden zodat een nieuw evenwicht wordt bereikt.
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1.4.2  Beïnvloedende factoren

Nieuwe richtlijnen in de dagelijkse routine implementeren gaat best
gepaard met kennis van factoren die de implementatie bemoeilijken
(weerstandsfactoren) en vergemakkelijken (veranderbereidheid). Het
is belangrijk om vooraf mogelijke barrières te identificeren en de
implementatiestrategie op deze barrières af te stemmen (Hakkennes
& Dodd, 2008).

Beïnvloedende factoren kunnen voortvloeien uit de individuele
persoon van de zorgverlener, uit het team van de zorgverleners,
vanuit de organisatie of de bredere omgeving (Ploeg et al, 2007; Grol
& Grimshaw, 2003). Voorbeelden van mogelijke barrières zijn
ervaren werkdruk of tijdsdruk en gebrekkige toegang tot materiaal.
Voorbeelden van bevorderende factoren zijn de aanwezigheid van
een gespecialiseerde verpleegkundige, training en opleiding. Het is
belangrijk om vooraf mogelijke barrières te identificeren en de
implementatiestrategie op deze barrières af te stemmen (Hakkennes
& Dodd, 2008).

1.4.3  Managen van gedragsverandering

Er bestaan verschillende theorieën om verandering te managen. Eén
van de meest bekende is het Deming-wiel of de PDCA-cyclus
(Vanderwee, 2010). Vooraleer te kunnen starten met een project
moeten een aantal vragen beantwoord worden: wat wil men bereiken,
hoe kan dit gemeten worden en welke veranderingen kunnen
mogelijks tot verbetering leiden? De PDCA-cyclus evalueert en
stuurt continu de verandering bij door systematisch de verschillende
fasen van de cyclus te doorlopen: Plan, Do, Check, Act.



24



25

2 Probleem-en doelstelling

2.1 Probleemstelling

In de Belgian National Nosocomial Infection Surveillance Studie
(BNISS) van het Kenniscentrum (KCE) is tot uiting gekomen dat
urineweginfecties de vaakst voorkomende nosocomiale zorginfecties
in ziekenhuizen (zie figuur 1) en een onderkend probleem zijn.
Urineweginfecties staan in voor gemiddeld 23,9% van de
nosocomiale infecties. De proportie is afhankelijk van het type
afdeling. Urineweginfecties komen vooral voor op geriatrische
afdelingen en Sp-diensten (KCE, 2009).

23,9

20,1

14,6

13,6

12,5

15,3
UTI (urinary tract)

LRI (lower respiratory tract)

SSI (surgical site)

BSI (bloodstream)

GI (gastrointestinal)

Other

Figuur 1: Verdeling nosocomiale infecties ( KCE reports 102A, 2009,
p.5)

Er namen 63 ziekenhuizen deel aan de BNISS uitgevoerd door het
KCE in 2009. Dit leverde een totaal van 17343 participanten op,
waarvan 181 patiënten in de Sint-Jozefskliniek Izegem. Van deze
181 patiënten ontwikkelden 12 patiënten of 6,6% een nosocomiale
infectie. Het nationale gemiddelde bedraagt 6%. Wat betreft het
aandeel van de urineweginfecties ligt het percentage in de Sint-
Jozefskliniek opmerkelijk hoger dan het nationale gemiddelde,
respectievelijk 58,3% versus 23,9%. Concreet betekent dit dat 7
patiënten van de 181 deelnemende patiënten in de Sint-Jozefskliniek
Izegem (4%), een urineweginfectie ontwikkelde. Vanuit dat oogpunt
was het voor de Sint-Jozefskliniek Izegem relevant om dit probleem
aan te pakken.
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2.2 Doelstelling

In het kader van het behalen van het masterdiploma in verpleeg- en
vroedkunde werd het project “implementatie van een zorgbundel ter
preventie van kathetergerelateerde urineweginfecties” opgezet op
vraag van de Sint-Jozefskliniek Izegem. Het project implementeert
een zorgbundel met behulp van opleidingssessies en posters om de
compliantie met de richtlijnen uit de zorgbundel te verbeteren en een
daling van het aantal kathetergerelateerde urineweginfecties teweeg
te brengen.

De doelstelling van het project is tweeledig. Enerzijds wil het project
nagaan wat het effect is van een educatief programma op de mate
van toepassing van de zorgbundel (compliantie). Het educatief
programma bestaat uit een tweetal korte opleidingssessies per
deelnemende afdeling. Op elke afdeling worden posters verspreid als
“reminders” aan de richtlijnen uit de zorgbundel. Anderzijds wil het
project nagaan wat het effect is van de compliantie met de
zorgbundel op de incidentie van kathetergerelateerde
urineweginfecties (effectiviteit).

De doelstelling kan vertaald worden in twee centrale
onderzoeksvragen:
1) wat is het effect van een educatief programma op de mate van
toepassing van de zorgbundel door verpleegkundigen?
2) Wat is het effect van de mate van toepassing van de zorgbundel op
de incidentie van kathetergerelateerde urineweginfecties?

Op basis van de onderzoeksvragen kunnen drie directieve
onderzoekshypothesen geformuleerd worden:
Hypothese 1: de mate waarin verpleegkundigen de aanbevelingen uit
de zorgbundel toepassen in de praktijk zal in de posttest hoger zijn
dan in de pretest.
Hypothese 2: het aantal kathetergerelateerde urineweginfecties zal in
de posttest lager zijn dan het aantal kathetergerelateerde
urineweginfecties in de pretest
Hypothese 3: hoe hoger de compliantie met richtlijnen uit de
zorgbundel, hoe lager het aantal urineweginfecties.
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De derde hypothese wordt verder opgesplitst:
Hypothese 3a: het aantal verantwoorde indicaties heeft geen invloed
op de incidentie van symptomatische kathetergerelateerde
urineweginfecties.

Hypothese 3b: hoe hoger de compliantie met de richtlijnen voor het
plaatsen van een verblijfsonde, hoe minder symptomatische
kathetergerelateerde urineweginfecties.

Hypothese 3c: hoe hoger de compliantie met de richtlijnen voor de
zorg bij een patiënt met een verblijfsonde, hoe minder
symptomatische kathetergerelateerde urineweginfecties.

Hypothese 3d: hoe sneller de verblijfsonde verwijderd wordt, hoe
minder symptomatische kathetergerelateerde urineweginfecties.

Naast beide centrale onderzoeksvragen wil dit project, op vraag van
de setting, een beschrijving geven van het afnemen van een
urinestaal. Bij het plaatsen van de verblijfsonde worden een aantal
extra factoren bestudeerd om de demografie te schetsen en een
volledig beeld te bekomen van de compliantie van de huidige
werkwijze met de procedures, naar aanleiding van het aanpassen van
de procedures aan de recentste inzichten in 2009.
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3 Onderzoeksmethode
3.1 Setting

Deze studie werd uitgevoerd in de Sint-Jozefskliniek Izegem op de
verschillende C-, D- en G- diensten, Intensieve Zorgen,
Spoedgevallendienst en operatiekwartier. Het ziekenhuis beschikt
over 217 erkende hospitalisatiebedden. Er worden jaarlijks ongeveer
16000 patiënten opgenomen waarvan ongeveer evenveel
hospitalisaties als daghospitalisaties. In het project werden acht
afdelingen betrokken. Hierna volgt een beknopte toelichting over de
deelnemende diensten:

- afdeling D1: geriatrie
- afdeling D2: D-dienst cardiologie en pneumologie
- afdeling D3: D- dienst gastro-enterologie en diabetologie
- afdeling D4: C-dienst orthopedie
- afdeling D5: C-dienst urologie, gynaecologie, abdominale

chirurgie, vaatchirurgie en algemene chirurgie
- operatiekwartier
- intensieve zorgen: zowel C- als D-bedden
- spoedgevallendienst

De deelnemende afdelingen tellen samen 146 erkende bedden en 157
tewerkgestelde verpleegkundigen. Onderstaande tabel geeft de
verdeling weer van het aantal verpleegkundigen en het aantal bedden
per afdeling.

 Tabel 5: absolute frequentie verpleegkundigen en erkende bedden per afdeling

Afdeling Verpleegkundigen Bedden
D1 20 24
D2 19 30
D3 20 24
D4 19 30
D5 18 30
IZ 18 8
Operatiekwartier 25
Spoedgevallen 18
Totaal 157 146
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3.2 Steekproef

3.2.1  Samplingmethode

De participanten werden volgens het principe van convenience
sampling geselecteerd. Dit is een nonprobability samplingmethode
waarbij de meest beschikbare mensen als participanten optreden. Het
nadeel van deze methode is de kans op samplingbias: het is mogelijk
dat de beschikbare participanten atypisch zijn voor de populatie. Om
dit nadeel enigszins te beperken, werden gegevens zoals geslacht,
leeftijd, aanwezigheid van comorbiditeiten en opnamediscipline
geregistreerd.

3.2.2  Sample size

De VG-MZG gegevens van 2008 wezen uit dat tijdens elke
registratieperiode ongeveer bij 80 patiënten een verblijfsonde
geplaatst werd. Op basis van deze gegevens en rekening houdend
met mogelijke uitval bedroeg de verwachte steekproefgrootte 70
patiënten per meting. De benodigde steekproefgrootte werd niet op
een objectieve manier berekend omdat er onvoldoende gegevens
beschikbaar zijn over de incidentie van symptomatische
kathetergerelateerde urineweginfecties.

3.2.3  Inclusie en exclusiecriteria

Elke volwassen patiënt (≥ 18 jaar) bij wie een verblijfskatheter
geplaatst werd tijdens de VG-MZG periode december 2009 en de
VG-MZG periode maart 2010, kwam in aanmerking om deel te
nemen aan het onderzoek.

De inclusiecriteria luidden als volgt:
- volwassen patiënten (≥ 18 jaar);
- de verblijfsonde werd op één van volgende deelnemende

afdelingen geplaatst: C-, D- of G- dienst, spoedgevallen,
operatiekwartier of Intensieve Zorgen;

- de patiënt werd minimaal 48 uur opgenomen op één van
volgende afdelingen: C-, D-, G-dienst of Intensieve Zorgen.
Concreet betekende dit dat de patiënt ten minste één nacht in
het ziekenhuis verbleef. Dit criterium sloot alle dagopnames
uit;
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- het toestemmingsformulier werd ondertekend door de patiënt
of de familie van de wilsonbekwame patiënt.

De exclusiecriteria waren:
- blaasinfectie als opnamereden;
- patiënten bij wie een blaasinfectie vermoed werd tijdens het

plaatsen van de verblijfskatheter wat achteraf ook bevestigd
werd door een positief urinecultuur;

- patiënten die een antimycoticum innamen als behandeling van
een blaasinfectie tot één maand voor het plaatsen van de
verblijfsonde (consensus);

- opname op materniteit, pediatrie, neurologie/psychiatrie
omwille van de specificiteit van de patiëntenpopulatie;

- patiënten die geen 48 uur na het verwijderen van een
verblijfsonde opgevolgd werden;

- ontbreken van een urinecultuur.

3.3 Design

In kader van het project “implementatie van een zorgbundel ter
preventie van kathetergerelateerde urineweginfecties” werd een
kwantitatief, experimenteel onderzoek uitgevoerd met een pre-
posttest design. Er werd geen controlegroep gebruikt. Volgende tabel
geeft het design schematisch weer.

Tabel 6: Design van de studie

Variabelen Pretest
(december 2009)

Interventie
(implementatie
zorgbundel)

Posttest   
(maart 2010)

Compliantie
care bundel

X X X

Incidentie
UWI

X X
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3.4 Datacollectie

3.4.1 Datacollectiemethoden

Om de nodige data te verzamelen werden verschillende methoden
gecombineerd. In eerste plaats werd gebruik gemaakt van
zelfrapportage. Er werden twee documenten opgemaakt die de
verpleegkundigen invulden: een document voor het plaatsen van een
verblijfskatheter en een document voor het afnemen van een
urinestaal. Het doel van de documenten bestond erin om
respectievelijk het proces van het plaatsen van een verblijfsonde en
het proces van de afname van een urinestaal in kaart te brengen. De
antwoordmogelijkheden werden vooraf vastgelegd door de
onderzoeker. Voordelen van het hanteren van een gestructureerde
methode zijn de vergelijkbaarheid van de resultaten en de efficiëntie
waarmee de gegevens verzameld worden. Deze methode neemt
weinig tijd in beslag en vereenvoudigt de gegevensverwerking. Het
nadeel van deze methode is de kans op sociaal wenselijke
antwoorden. Daarnaast kunnen belangrijke antwoorden gemist
worden.

Naast zelfrapportage werden directe observaties uitgevoerd door de
onderzoeker. Hierbij werd een checklijst gehanteerd, zodat alle
nodige gegevens verzameld werden.

3.4.2  Meetinstrumenten

3.4.2.1  Opmaak

Bij het opmaken van de registratiedocumenten werd gebruik gemaakt
van de preventieve maatregelen voor het ontstaan van
kathetergerelateerde urineweginfecties zoals beschreven in het
literatuuroverzicht. De indicatoren uit de zorgbundel werden
geoperationaliseerd door de onderzoeker. Er werden drie
registratiedocumenten opgesteld (zie bijlage 1):

- registratiedocument “Plaatsen van een verblijfsonde”,
- registratiedocument “Staalname”,
- checklijst “Dagelijkse opvolging”.

Het document “Staalname” werd opgemaakt om de kwaliteit van de
stalen te evalueren. Het proces van afname van een urinestaal tot
analyse in het labo kan de resultaten beïnvloeden (Stankovic &
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DiLauri, 2008). In hoofdstuk 4 (zie 4.3.3) worden de gegevens
descriptief weergegeven.
Bovenaan de drie documenten werden volgende minimale gegevens
genoteerd:

- dienst,
- opnamenummer.

Met behulp van het opnamenummer konden de gegevens van de
verschillende formulieren aan elkaar gekoppeld worden. Omwille
van de privacy werden geen namen genoteerd. De gegevens werden
gecodeerd door de patiënt een nummer toe te kennen.

3.4.2.2  Validatieproces

De validiteit van een instrument is de mate waarin het instrument
meet wat het zou moeten meten (Polit & Beck, 2006). Er zijn
verschillende niveaus van validatie mogelijk.  In dit onderzoek werd
de content validity van de instrumenten bepaald. Dit betekent de
adequaatheid waarmee het instrument de inhoud meet. De methode is
gebaseerd op een subjectieve beoordeling. Er zijn geen volledig
objectieve methoden beschikbaar om de content validity te bepalen.
Er blijft steeds enige onzekerheid wat betreft de adequaatheid
waarmee een instrument de te meten inhoud omvat.

Een eerste versie van de registratiedocumenten werd voorgelegd aan
een expertenpanel. Het panel bestond uit één geneesheer-
ziekenhuishygiënist, een klinisch bioloog, twee verpleegkundige
ziekenhuis-hygiënisten en één verpleegkundige ziekenhuis-hygiënist
in opleiding. Daarnaast werden de documenten aan twee urologen
voorgelegd. In een eerste bijeenkomst konden de experten hun
opmerkingen formuleren. Er werden een aantal wijzigingen en
aanvullingen geadviseerd. De tweede versie van de documenten
werd na ongeveer één maand opnieuw door de experten geëvalueerd.
Het panel was akkoord met de tweede versie.

3.4.3  Variabelen

De afhankelijke variabelen zijn de uitkomstvariabelen of de
variabelen die iets zeggen over het verwachte effect van de
interventie. Dit onderzoek had twee uitkomstvariabelen:
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- symptomatische kathetergerelateerde urineweginfectie,
- mate van compliantie met richtlijnen uit de zorgbundel.

De uitkomstvariabelen zijn afhankelijk van een aantal andere
variabelen. Deze worden onafhankelijke variabelen genoemd. Een
aantal verstorende factoren, confounders, kunnen het effect van de
onafhankelijke variabelen op de afhankelijke variabelen beïnvloeden.

3.4.3.1  Symptomatische kathetergerelateerde urineweginfectie

De outcome “symptomatische kathetergerelateerde urineweginfectie”
werd bepaald door twee dichotome variabelen:

- aan- of afwezigheid van symptomen,
- positief of negatief urinecultuur.

De criteria van een urineweginfectie werden in het
literatuuroverzicht besproken bij de definitie van een
urineweginfectie volgens de CDC-criteria 2009. Beide variabelen
worden op hun beurt afhankelijk beschouwd van een aantal andere
variabelen.

- Symptomen: deze variabele werd positief bevonden van zodra
één van volgende symptomen aanwezig was
• suprapubische pijn
• temperatuur
• mictiedrang
• pollakisurie
• dysurie

- Urinecultuur:
• micro-organismen aanwezig in de urine: type micro-

organisme vastgesteld in urine
• kolonievormende eenheden: aantal KVE/ml
• witte bloedcellen in het urinesediment (WBC/mm3):

aantal
De symptomen en het aspect van de urine werden dagelijks door de
onderzoeker opgevolgd en genoteerd op de checklijst “Dagelijkse
opvolging” (zie extract 1 op volgende pagina). Onderaan de
checklijst is ruimte voorzien om de laboresultaten te noteren (zie
bijlage 1).
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Extract  1: Registratiedocument “Dagelijkse opvolging” (1)

3.4.3.2  Mate van compliantie met de richtlijnen uit de zorgbundel

De variabele “compliantie” werd bepaald door de vier componenten
waaruit de zorgbundel bestaat. De componenten werden op hun beurt
opgebouwd op basis van de voorwaarden waaraan volgens de
zorgbundel voldaan moeten worden om te kunnen spreken van
compliantie.

1) Compliantie met de zorgbundel: indicatie
Op het eerste deel van het meetinstrument “Plaatsen van een
verblijfsonde” konden verpleegkundigen aanduiden wat de indicatie
voor de verblijfsonde was. Er werd een keuzemogelijkheid voorzien
waarbij de verpleegkundige zelf een indicatie kon noteren.

Extract  2: Registratiedocument “Plaatsen van een verblijfsonde”(1)
2) Compliantie met de zorgbundel: plaatsen van een verblijfsonde

ASPECT URINE: helder (H), troebel (TR), bloederig (BL)    

BEWUST/ONBEWUST   

SUPRAPUBISCH PIJNGEVOELIG     SYMPTOMEN
 KOORTS > 38,0°C    

MICTIEDRANG    

POLLAKISURIE    

 DYSURIE    

REDEN VAN SONDAGE     (kruis aan en vul aan indien nodig)

O CHIRURGIE:…………………………………...………………………..………………

O ENKEL PEROPERATIEF, CHIRURGIE……….…………………………………
O OPVOLGEN URINEDEBIET
O POSTOPERATIEVE URINERETENTIE
O ACUTE URINERETENTIE/ OBSTRUCTIE

O BEVORDEREN WONDHELING T.H.V. DE STUIT BIJ
INCONTINENTE PATIENTEN

O VERBETEREN VAN COMFORT IN FUNCTIE VAN………………………
O CHRONISCHE URINERETENTIE (SPASTISCHE BLAAS)
O ANDERE:…………………………………………………………………………………
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De variabele “aseptische plaatsingstechniek” werd opgebouwd aan
de hand van de voorwaarden die de zorgbundel van de IHI
vooropstelt. In de Sint-Jozefskliniek Izegem zijn sets beschikbaar
voor het plaatsen van een verblijfsonde waarin een steriel veld,
steriele deppers en steriele handschoenen zitten. Bij gebruik van deze
set worden twee voorwaarden voor het aseptisch plaatsen van de
verblijfsonde vervuld.

- Handhygiëne bij plaatsen van een verblijfsonde,
- Aseptisch inbrengen van de verblijfsonde:

• gebruik van steriele handschoenen,
• gebruik van een steriel veld en steriele deppers,
• gebruik van unidosis glijmiddel.

Elke voorwaarde telde voor 1/3 mee in de score voor het
aseptisch inbrengen.

- Charrière van de verblijfsonde

Extract  3: Registratiedocument “Plaatsen van een verblijfsonde” (2)

Het tweede stuk van het registratiedocument “Plaatsen van een
verblijfsonde” maakt het mogelijk te bepalen aan welke voorwaarden
werd voldaan. Het type katheter en het reinigings- of
ontsmettingsmiddel werden om descriptieve redenen in het document

MATERIAAL     (kruis aan wat effectief gebruikt werd)

GEBRUIKTE
SET

O SET 1 MT (PINCET, RONDE GAASCOMPRESSEN)

O SET 3M (PINCET, COMPRESSEN, STERIEL VELD)�
� O SET VOOR BLAASKATHETERISATIE
ONTSMETTINGS-/REINIGINGSMIDDEL     (omcirkel het gebruikte)
�HIBIDIL / AQUA / NaCl 0,9% / HACDIL
GLIJMIDDEL O INSTILLAGEL (UNIDOSIS)
� O XYLOCAINEGEL (TUBE)
� O XYLOCAINEGEL (UNIDOSIS)
� O NIETS
� O ANDERE:……………………………………………………………
KATHETER O FOLEYSONDE
� O SILICONENKATHETER
� O TIEMANSONDE
� CHARRIERE NUMMER: � CH
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opgenomen. Handhygiëne en het gebruik van steriele handschoenen
werden bevraagd in het derde en laatste deel van het
registratiedocument.

3) Compliantie met de zorgbundel: dagelijkse zorg volgens
richtlijnen
Deze variabele brengt het zorgproces in kaart. De onderzoeker
observeerde dagelijks in welke mate aan de volgende voorwaarden
uit de zorgbundel werd voldaan. In onderstaand extract staan de
voorwaarden voor compliantie met deze component (vet gedrukt)

Extract  4: Checklijst “Dagelijkse opvolging” (2)

4) Compliantie met de zorgbundel: verblijfsduur
De data van plaatsing en verwijdering werden op de checklijst
genoteerd door de onderzoeker.

DAG 0 1 2 3
CONTINU STERIEL GESLOTEN SYSTEEM (lijn connectie
al of niet onderbroken) � �
BLAASSPOELING/BLAASINSTILLATIE � � � �
PRODUCT:…………………………………………………… � � � �
FIXATIE KATHETER OP DIJ(D) / ONDERBUIK
(OB) � �
COLLECTOR ONDER BLAASNIVEAU � � � �
ONBELEMMERDE URINEAFVLOEI � �
COLLECTOR REGELMATIG GELEDIGD
(1x/SHIFT) � � � �
CONTACT AFTAPKRAAN - GROND + GESLOTEN � � � �
INTIEM TOILET � �
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5) Compliantie met de zorgbundel: totaal
Er werd gekozen om elke component uit de zorgbundel een even
groot aandeel te geven in het totale resultaat. Dit wil zeggen dat elke
component één vierde van de totale score bepaalt. Dit zorgt ervoor
dat bepaalde voorwaarden minder bepalend zijn dan andere.

Figuur 2 verduidelijkt de weging van de verschillende componenten
en variabelen.

Figuur 2: Overzicht variabelen voor de totale compliantie.

De rechtse kolom toont op welk meetniveau de variabele verzameld
werd.

Variabelen (score) Type
Indicatie (45/180) Nominaal
Plaatsing (45/180) Continu

Handhygiëne (15/180) Nominaal
Aseptisch inbrengen (15/180) Continu

Steriel veld en deppers (5/180) Dichotoom
Steriele handschoenen (5/180) Dichotoom
Unidosis glijmiddel (5/180) Dichotoom

Charrière (15/180) Continu
Zorg (45/180) Continu

Gesloten systeem (5/180) Dichotoom
Fixatie katheter (5/180) Continu
Onder blaasniveau (5/180) Dichotoom
Onbelemmerde urineafvloei (5/180) Dichotoom
Regelmatige lediging (5/180) Dichotoom

Verblijfsduur (45/180) Continu
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3.4.3.3  Beïnvloedende factoren

Enkele variabelen werden in het onderzoek betrokken omdat ze
geassocieerd kunnen worden met het ontstaan van een
(kathetergerelateerde) urineweginfectie. Deze factoren worden
confounders of beïnvloedende factoren genoemd. Ze werden in de
datacollectie en –analyse opgenomen om het zuivere effect van de
onafhankelijke op de afhankelijke variabele te kunnen vaststellen.

1) Patiëntgebonden karakteristieken
In het literatuuroverzicht werden een aantal factoren beschreven die
mogelijks het ontstaan van urineweginfecties bevorderen:

- geslacht
- leeftijd
- comorbiditeiten: diabetes, nierinsufficiëntie, maligne processen

en incontinentie voor stoelgang

2) Zorggebonden karakteristieken
Naast patiëntgebonden factoren werden in het literatuuroverzicht
zorggebonden factoren toegelicht. In het derde en laatste deel van het
registratiedocument “Plaatsen van een verblijfskatheter” (zie bijlage
1) werden beïnvloedende factoren tijdens het plaatsen geregistreerd.
Het moment waarop katheter en opvangzak aan elkaar gekoppeld
worden en het moment van het vullen van de ballon, samen met
hoeveelheid en gebruikt product, werden op basis van expertenopinie
in het document opgenomen. Controle van de voorhuid en het
uitvoeren van een intiem toilet vooraf werden toegevoegd op vraag
van een uroloog. De gegevensverzameling over de verpleegkundige
had als doel een beeld te bekomen van de demografie van de
verpleegkundigen die met het onderzoek bereikt werden. Gegevens
zoals de afdeling en wie de katheter plaatste, werden om descriptieve
redenen gevraagd.

Naast factoren tijdens het plaatsen van een verblijfsonde werden
factoren geobserveerd tijdens de dagelijkse zorg waarvan vermoed
wordt dat ze een rol spelen in het ontstaan van een
kathetergerelateerde urineweginfectie (Tenke et al, 2008). Deze zijn:

- het uitvoeren van een blaasspoeling of –instillatie
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- contact tussen de aftapkraan en de grond
- het gemiddelde urinedebiet per 24 uren
- gebruik van antibiotica, antimycotica en corticosteroïden

3.4.4 Afname van een urinestaal

Het registratiedocument “Staalname” werd om descriptieve redenen
op vraag van de setting opgemaakt (zie bijlage 1). De gegevens
werden gebruikt om de kwaliteit van het staal te evalueren.

3.4.5 Plaatsen van een verblijfsonde

Zoals eerder aan bod kwam, kunnen andere factoren dan die
opgenomen in de zorgbundel, tijdens het plaatsen een invloed
uitoefenen op het ontstaan van een urineweginfectie. In hoofdstuk 4
(4.3.4) worden deze gegevens samen weergegeven.
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3.5 Procedure

3.5.1 Voorbereidingsfase

Het project “Implementatie van een zorgbundel ter preventie van
kathetergerelateerde urineweginfecties” kwam tot stand op vraag van
de Sint-Jozefskliniek Izegem.

Om het project te kunnen starten was goedkeuring nodig van zowel
het lokale ethisch comité als van het centraal ethisch comité van het
Universitair Ziekenhuis (UZ) Gent. Op 20 oktober 2009 werden de
documenten voor aanvraag tot goedkeuring aan beide instanties
bezorgd. Het project werd door het ethisch comité van de Sint-
Jozefskliniek Izegem goedgekeurd op 9  november 2009 en op 25
november 2009 door het ethisch comité van UZ Gent.

De probleemstelling, de onderzoeksopzet en de planning van het
project werden toegelicht op het comité ziekenhuishygiëne van 30
november 2009 (zie bijlage 2). Er werd een antwoord gezocht en
gevonden op praktische vragen, bijvoorbeeld het aanvragen van de
urine-analyse.

Alle artsen kregen een informatiebrief waarin de planning van het
project kort beschreven werd (zie bijlage 3).

3.5.2 Overzicht planning

- VG-MZG periode december 2009: premeting met cut-off point op
30 december 2010.
- Januari 2010: terugkoppeling van de resultaten van de premeting en
v o o r s t e l l i n g  v a n  d e  z o r g b u n d e l  o p  d e
hoofdverpleegkundigenvergadering, gepland op 18 januari 2010.
- Eerste helft februari 2010: maximaal twee opleidingsessies per
afdeling van telkens tien minuten. In dezelfde periode worden de
affiches verspreid als herinnering. Afdelingsspecifieke resultaten
zullen teruggekoppeld worden. Daarnaast zullen ook die interventies
benadrukt worden die op de specifieke afdeling onvoldoende
consistent uitgevoerd worden.
- VG-MZG periode maart 2010: postmeting met cut-off point op 30
maart 2010.
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3.5.3 Uitvoering

3.5.3.1 Metingen

 Voorbereiding
Voorafgaand aan de premeting kregen de verpleegkundigen een
informatiebrief per afdeling (zie bijlage 3). Er werd gevraagd te
tekenen na het lezen van de brief. Verpleegkundigen konden het
informed consent voor de patiënt inzien.

De week voor de meting werden de documenten verspreid.
Aanwezige verpleegkundigen kregen toelichting bij de documenten.
De dag voor het starten en dagelijks gedurende de eerste week van de
metingen werd de uitleg herhaald.

 Uitvoering
De onderzoeker bezorgde een informatiebrief aan elke patiënt die in
aanmerking kwam voor het onderzoek (zie bijlage 3). Er werd
mondeling toelichting gegeven. Daarna kreeg de patiënt de kans om
de informatiebrief te lezen. Mondelinge toestemming werd telkens
binnen 24 uren na het plaatsen van de verblijfskatheter gevraagd. Het
ondertekenen van het toestemmingsformulier gebeurde tijdens het
verdere verloop van de opname. Bij patiënten die zelf niet in staat
waren toestemming te verlenen, volgde de onderzoeker dezelfde
procedure. In dit geval kreeg een familielid de informatiebrief met
mondelinge toelichting. Bij wilsonbekwame patiënten was het niet
altijd mogelijk toestemming te verkrijgen binnen 24 uren na
plaatsing van de verblijfskatheter. De toestemming werd gevraagd
tijdens het eerste contact met de familie. Elke patiënt of familielid
van elke wilsonbekwame patiënt die een toestemmingsformulier
ondertekende, ontving een informatiebrief en een dubbel van het
informed consent, gedateerd en ondertekend door de onderzoeker.

Bij aanwezigheid van een verblijfsonde werd op dag drie (dag
plaatsing = dag 0) een urinestaal afgenomen om het proces van een
staalafname bij een verblijfsonde in kaart te brengen. Het staal op
dag 3 functioneerde ook als referentie voor het staal bij het
verwijderen van een verblijfsonde. Het staal bij verwijderen werd
genomen om de diagnose van een urineweginfectie te kunnen stellen.
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De ingevulde documenten “Plaatsen van een verblijfsonde” en
“Staalname” werden op de afdeling verzameld in een map en
dagelijks door de onderzoeker opgehaald. De onderzoeker vroeg
dagelijks na bij welke patiënten een verblijfsonde aanwezig was om
zo weinig mogelijk potentiële deelnemers te missen.

De symptomen werden dagelijks door de onderzoeker aan de patiënt
nagevraagd. Symptomen, zoals suprapubische pijngevoeligheid, die
verband kunnen houden met de opnamereden of ingreep werden als
afwezig beschouwd. De katheter en de leiding van de urinecollector
werden gecontroleerd op aanwezige knikken. De onderzoeker
plaatste tijdens de eerste observatie een kleine stip met alcoholstift
op de connectie tussen katheter en urinecollector op de niet zichtbare
kant van de verblijfsonde om het deconnecteren te observeren. Het
patiëntendossier werd gecontroleerd op aanvullende gegevens. Het
urinedebiet en de hoogste temperatuur per dag werden in de
checklijst overgenomen.

Het principe van een intention-to-treat analyse werd gevolgd om de
dagelijkse praktijk correct te weerspiegelen. Patiënten die een
urineweginfectie ontwikkelden, werden verder opgevolgd. Op deze
manier werd het verlies van gegevens vermeden, bijvoorbeeld de
verblijfsduur van een verblijfsonde. Elke patiënt werd opgevolgd tot
48 uren na het verwijderen van de verblijfsonde.

 Gegevensverwerking
De onderzoeker oordeelde met behulp van een indicatielijst en de
bestaande procedures in het ziekenhuis in welke mate een correcte
indicatie voor het plaatsen van de verblijfsonde aanwezig was.

Volgende voorwaarden werden als correct beschouwd:
- de gebruikte charrière was 14 of 16 behalve bij urologische
ingrepen waarbij grotere charrières verantwoord zijn,
- een goed reinigings- of ontsmettingsmiddel werd gebruikt.
Isobethadine® hydroalcohol werd niet aanvaard,
- handhygiëne gebeurde ten minste vóór het plaatsen van de
verblijfsonde,
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- dagelijks werd voldaan aan de voorwaarden voor de zorg bij een
verblijfsonde
- het legen van de urinecollector gebeurde ten minste twee maal per
dag.

Het totaal van de urinedebieten werd gedeeld door het aantal
katheterdagen.

De checklijst bevatte gegevens van verschillende dagen. De hoogst
genoteerde temperatuur werd in de database opgenomen. Wanneer
ten minste één symptoom na het verwijderen van de verblijfsonde
aanwezig bleef en niet kon toegeschreven worden aan de ingreep
werd dit als aanwezigheid van symptomen beschouwd. De
microbiologische bevestiging van een urineweginfectie gebeurde aan
de hand van de CDC-criteria.

De onderzoeker oordeelde dagelijks in welke mate verder verblijf
van de verblijfsonde verantwoord was, bijvoorbeeld bij
aanwezigheid van een epidurale pijnpomp. De verblijfsduur werd
berekend door datum van verwijderen af te trekken van datum van
plaatsen

3.5.3.2  Implementatie van de zorgbundel

De implementatie van de care bundel gebeurde in verschillende
stappen.

De resultaten werden globaal teruggekoppeld op de
hoofdverpleegkundigenvergadering van 18 januari 2010 (zie bijlage
2). De hoofdverpleegkundigen konden de verpleegkundigen op de
afdeling sensibiliseren.

Per afdeling werden twee “tailored” opleidingssessies gegeven van
ongeveer tien minuten (zie bijlage 2). “Tailored” omdat de resultaten
en de klemtonen op elementen uit de zorgbundel afdelingsspecifiek
zijn. Afdelingen waarover geen of onvoldoende gegevens
beschikbaar waren, kregen een globaal overzicht van de resultaten.
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De klemtoon in de voorstelling van de zorgbundel werd gelegd op
elementen die in de premeting niet consistent uitgevoerd werden.

Gelijktijdig met de opleiding werden posters verspreid als
“reminders”. De poster is informatief en werd opgemaakt in twee
versies (zie bijlage 4). Afhankelijk van de afdeling werd één of beide
posters uitgehangen.

3.6 Externe en interne validiteit

Externe validiteit gaat over de mate waarin onderzoeksresultaten van
toepassing zijn op andere populaties of settings. De externe validiteit
wordt bevorderd indien de karakteristieken van de steekproef
representatief zijn voor de populatie. Effecten zoals het novelty
effect en het Hawthorne effect de resultaten beïnvloeden. Het
novelty effect is het effect dat optreedt ten gevolge van confrontatie
met iets nieuws. Het hawthorne effect is de gedragsverandering die
ontstaat door het geven van aandacht en het meedoen aan een studie.

Interne validiteit gaat over de mate waarin de onafhankelijke
variabele effectief de afhankelijke variabele beïnvloedt. Enkele
mogelijke bedreigingen van de interne validiteit zijn het optreden
van andere interventies gelijktijdig met de interventie uit het
onderzoek, selectiebias waardoor vooraf verschillen bestaan tussen
beide groepen, verschillende uitval van deelnemers tussen beide
groepen en aanwezigheid van verstorende variabelen. Door het
design van dit onderzoek kunnen de resultaten onderhevig zijn aan
deze effecten. Een aantal maatregelen werden genomen om deze
effecten te beperken. De registratiedocumenten werden anoniem
ingevuld om de verpleegkundigen te stimuleren de reële situatie weer
geven. De registratiedocumenten lieten weinig tot geen ruimte voor
interpretatie door de onderzoeker. Tijdens de observaties werden de
vooraf vastgelegde criteria strikt gevolgd, bijvoorbeeld het
observeren van een onbelemmerde afvloei van urine. Verstorende
variabelen werden zoveel als mogelijk meegenomen in de registratie
en de data-analyse.
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4 Resultaten
4.1 Inleiding

Voor de data-analyse werd gebruik gemaakt van het statistisch
softwarepakket “PASW  Statistics 18”. De resultaten werden
statistisch significant beschouwd bij een gevonden p-waarde < 0,05.
Er werd gekozen om telkens het 95% betrouwbaarheidsinterval weer
te geven daar het interval meer informatie verschaft dan de p-waarde.
Een 95% betrouwbaarheidsinterval geeft informatie over de
nauwkeurigheid van de meting: hoe kleiner het interval, hoe
nauwkeuriger de schatting van de werkelijkheid.

Een eerste deel bespreekt een aantal algemene gegevens en geeft
weer hoe de steekproef gevormd werd tijdens de pre- en postmeting.
De verschillende kenmerken van de steekproef worden beschreven.
Er wordt ook stilgestaan bij de fractie verpleegkundigen die tijdens
de interventie werd bereikt.

Een volgend deel beschrijft de gemeten variabelen. Voor de
categorische variabelen worden de absolute en relatieve frequenties
weergegeven, voor de continue variabelen de centrale maten en de
spreidingsmaten. De gegevens worden in tabellen en grafieken
voorgesteld. De volgorde waarin de descriptieve gegevens van de
variabelen weergegeven worden is dezelfde als bij de bespreking van
de variabelen (3.4.3 Variabelen).

De uitgevoerde analyses worden besproken in het laatste deel. Met
behulp van een logistische regressie werd het effect van de mate van
compliantie met de aanbevelingen op het optreden van een
symptomatische kathetergerelateerde urineweginfectie geëvalueerd.
De logistische regressie werd eveneens gebruikt om de incidentie
van symptomatische kathetergerelateerde urineweginfecties tijdens
pre- en postmeting te analyseren. De compliantie met de richtlijnen
uit de zorgbundel werd geanalyseerd met behulp van een lineaire
regressie. De resultaten van beide analyses worden in tabellen
weergegeven.
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4.2 Steekproef

4.2.1  Steekproef premeting

Er verbleven 284 patiënten op de deelnemende afdelingen tijdens de
VG-MZG periode december 2009. De patiënten realiseerden samen
1460 ligdagen. Er werden 73 verblijfskatheters geplaatst bij 70
patiënten (24,6%). Er verbleven 36 deelnemende patiënten
postoperatief op Intensieve Zorgen. Volgens de operatieplanning
kwamen 68 patiënten in aanmerking voor het plaatsen van een
verblijfsonde.

Figuur 3 geeft schematisch weer hoe de steekproef tot stand kwam
met behulp van de verschillende inclusie- en exclusiecriteria.

Figuur 3: schematische weergave steekproef premeting

Van de 70 patiënten die een verblijfsonde kregen tijdens premeting
werden 13 patiënten (18,6%) niet in de studie opgenomen. In drie
gevallen werd een urineweginfectie vermoed bij het plaatsen van de
verblijfsonde. Dit vermoeden werd bevestigd door een positief
urinecultuur. Een andere patiënt werd voorafgaand aan de studie
behandeld voor een urineweginfectie. Eén patiënt weigerde deelname
aan de studie. Bij een andere patiënt weigerde de familie omwille
van de toestand van de patiënt. Twee patiënten verbleven op een
afdeling die niet deelnam aan de studie. Eén patiënt verliet het
ziekenhuis de dag na het verwijderen van de verblijfsonde. Bij één

70 patiënten
_

Exclusie: 13 patiënten
• 3: urineweginfectie bij het plaatsen
• 2: geen informed consent
• 2: opname op niet-deelnemende afdeling
• 2: ontbreken urinestaal
• 1: voorafgaand behandeld voor UWI
• 1: dagopname
• 1: onvoldoende opvolging door ontslag
• 1: ontbreken van observatiegegevens

_
57 patiënten (= 81,4%) werden volledig opgevolgd
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patiënt werd de verblijfsonde geplaatst tijdens een dagopname. De
onderzoeker werd laattijdig op de hoogte gebracht van het plaatsen
van een verblijfsonde bij één patiënt waardoor teveel
observatiegegevens verloren gegaan waren. Bij twee patiënten
ontbrak het urinestaal, waardoor ook zij niet in de studie konden
opgenomen worden.

4.2.2  Steekproef postmeting

Tijdens de VG-MZG periode van maart 2010 verbleven 270
patiënten op de deelnemende afdelingen. Samen realiseerden ze 1642
ligdagen. Tijdens de postmeting werden 46 verblijfskatheters
geplaatst bij 47 patiënten (17,4%). Er verbleven 27 deelnemende
patiënten postoperatief op Intensieve zorgen. Volgens de
operatieplanning kwamen 35 patiënten in aanmerking voor het
plaatsen van een verblijfsonde.

Figuur 4: schematische weergave steekproef postmeting

Er werden 14 van de 47 patiënten (30,5%) niet in de studie
opgenomen. Bij zeven patiënten werd geen urinestaal afgenomen. In
twee gevallen werd een urineweginfectie vermoed bij het plaatsen
van de verblijfsonde. Achteraf werd dit vermoeden bevestigd door
een positief urinecultuur. Een urineweginfectie voorafgaand aan de
studie zorgde voor exclusie van drie patiënten. Eén patiënt werd niet
in de studie opgenomen omwille van opname op een afdeling die niet
betrokken werd in het onderzoek. Bij één patiënt kon de datacollectie

46 patiënten
_

Exclusie: 14 patiënten:
• 7: ontbreken urinestaal
• 3: voorafgaand behandeld voor UWI
• 2: urineweginfectie bij het plaatsen
• 1: opname op niet-deelnemende afdeling
• 1: dagopname
• 1: overlijden

_
32 patiënten (= 69,5%) werden volledig opgevolgd
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niet voltooid worden omwille van het overlijden van de patiënt. Geen
enkele patiënt of hun familie weigerde deelname.

4.2.3  Karakteristieken van de steekproef

4.2.3.1  Patiëntengegevens per afdeling

Uit tabel 7 kan afgeleid worden dat de deelnemende patiënten vooral
op de chirurgische afdelingen verblijven. Ongeveer 65% van de
deelnemende patiënten tijdens de premeting werd opgenomen op
Intensieve Zorgen. Tijdens de postmeting bedroeg het percentage
84,4%. De opname op Intensieve Zorgen kadert vooral in de
postoperatieve zorg voor de patiënt. Bij één patiënt uit de premeting
is dit niet het geval.

Tabel 7: Patiënten per afdeling tijdens pre- en postmeting, weergegeven
in absolute (n) en relatieve (%) frequentie.

4.2.3.2 Kenmerken

De verschillende kenmerken van beide steekproeven worden
beschreven in tabel 8. Voor elke variabele wordt zowel de absolute
als de relatieve frequentie weergegeven.

Tijdens de premeting waren 50,9% van de patiënten vrouwen, tijdens
de postmeting 56,3%.

Enkel in de premeting hadden twee patiënten twee comorbiditeiten
en twee patiënten drie comorbiditeiten.

Premeting (n=57) Postmeting (n=32)Afdeling
n (%) n (%)

D1 1 (1,8) 0 (0,0)
D2 1 (1,8) 0 (0,0)
D3 0 (0,0) 0 (0,0)
D4 26 (45,6) 14 (43,7)
D5 28 (49,2) 18 (56,3)
Totaal 56 (98,3) 32 (100,0)
IZ 37 (64,9) 27 (84,4)
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Tabel 8: Karakteristieken populatie in absolute (n) en relatieve (%)
frequentie

Ongeveer 79% van de patiënten in de premeting kreeg antibiotica
tijdens de observatieperiode. Bij 93,3% van de patiënten met
antibiotica was dit in het kader van chirurgie. Gezien de
antibioticatoediening een periode van 24 uur overschrijdt, kan niet
gesproken worden van profylaxe. In de postmeting kreeg 65,5%
antibiotica waarvan 76,2% in het kader van chirurgie.

Een minderheid van de patiënten kreeg een antimycoticum (niet in
het kader van een urineweginfectie), namelijk 3,5% tijdens de
premeting en 0% tijdens de postmeting. Het corticoïdengebruik was
in beide metingen minimaal, respectievelijk 5,0% en 3,1%.

Een laatste kenmerk is de leeftijd. De minimum- (min) en de
maximumleeftijd (max), de gemiddelde leeftijd (mean), de mediaan

Kenmerk
Premeting
n (%)

Postmeting
n (%)

Aantal deelnemers 57 (64,0%) 32 (36,0%)
Geslacht Vrouw 29 (50,9%) 18 (56,3%)

Man 28 (49,1%) 14 (43,7%)
Comorbiditeit Diabetes 13 (22,8%) 3 (9,4%)

Maligniteiten 11 (19,3%) 4 (12,5%)
Incontinentie
stoelgang 3 (5,3%) 1 (3,1%)

Nierinsufficiëntie 2 (3,5%) 0 (0,0%)
Antibiotica 45 (78,9%) 21 (65,6%)

In kader chirurgie 42 93,3%) 16 (76,2%)
Antimycotica 2 (3,5%) 0 (0,0%)
Corticoïden 3 (5,3%) 1 (3,1%)
Discipline Anesthesie 2 (3,5%) 0 (0,0%)

Interne 0 (0,0%) 0 (0,0%)
Gynaecologie 2 (3,5%) 2 (6,3%)
Urologie 11 (19,3%) 10 (31,3%
Orthopedie 26 (45,6%) 14 (43,8%)
Abdominale chirurgie 11 (19,3%) 3 (9,4%
Vaatchirurgie 4 (7,0%) 3 (9,4%)
Algemene chirurgie 1 (1,8%) 0 (0,0%)
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(med) en de standaarddeviatie (SD) worden weergegeven per meting
en per geslacht in tabel 9.

Tabel 9: Centrale maten en spreidingsmaten van de leeftijd per
geslacht en per meting

De gemiddelde leeftijd bedraagt 69,9 (SD 12,86) voor de premeting
en 70,4 (SD 13,91) voor de postmeting.

4.2.4  De interventie

Per afdeling werden een tweetal opleidingsessies georganiseerd. De
opleiding kon niet aan alle verpleegkundigen gegeven worden.
Ongeveer één derde van de verpleegkundigen werd met deze
interventie bereikt (tabel 10).

Tabel 10: Absolute en relatieve frequentie van de verpleegkundigen die
de opleiding kregen

Meting Geslacht Min Max Mean Med SD
Vrouw 32 88 68,9 73,0 12,97Premeting

(n=57) Man 37 88 71,0 73,0 12,90
Totaal 32 88 69,9 73,0 12,86

Vrouw 53 97 74,6 74,5 13,43Postmeting
(n=32) Man 40 86 64,9 65,5 13,01
Totaal 40 97 70,4 69,5 13,91

Afdeling n werkzaam n opleiding % opleiding
D1 20 7 35
D2 19 6 31,6
D3 20 7 35
D4 19 9 47,4
D5 18 8 44,4
IZ 18 9 50
Operatiekwartier 25 4 16
Spoedgevallen 18 5 27,8
Totaal 157 55 35,1
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4.3 Beschrijvende statistiek

4.3.1 De symptomatische kathetergerelateerde urineweginfectie

Om de incidentie van de symptomatische kathetergerelateerde
urineweginfectie te bepalen werden de symptomen bij de patiënt
bevraagd en werd een urinestaal afgenomen na drie dagen en bij het
verwijderen van de verblijfsonde.

In de premeting ondervonden 14 patiënten (24,6%) symptomen die
konden wijzen op een urineweginfectie, in de postmeting vertoonden
vijf patiënten (15,7%) symptomen. De urinecultuur was positief bij
tien patiënten (17,5%) in de premeting en bij zes patiënten (18,8%)
in de postmeting.

In tabel 14 op de volgende pagina worden de geïdentificeerde
kolonies, het aantal KVE/ml en de WBC/mm3 in de urine
weergegeven. Deze gegevens zijn nodig om de diagnose van een
urineweginfectie te kunnen stellen volgens de CDC-criteria 2009. De
WBC werden positief bevonden indien meer dan 10 WBC/mm3

aanwezig waren. De kolom UTI geeft aan wanneer er sprake is van
een urineweginfectie op basis van microbiologie en het aantal
WBC/mm3. Er is slechts sprake van een symptomatische
urineweginfectie indien de patiënt ook symptomen ervaart. Dit wordt
weergegeven in de kolom “SUTI”. De laatste kolom geeft weer
welke patiënten antibiotica kregen tijdens de observatieperiode.
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Tabel 11: Overzicht symptomatische kathetergerelateerde
urineweginfectie premeting

Bovenstaande tabel toont aan dat tien urineculturen (17,5%) positief
waren volgens de CDC-criteria 2009. Bij zes (10,6%) patiënten
tijdens de premeting was een symptomatische urineweginfectie
aanwezig. In vier van de zes gevallen ging het om een vrouw. Twee
patiënten werden behandeld voor hun urineweginfectie. Eén van
beide ontwikkelde een urosepsis en kreeg Augmentin® als
antibioticum. De andere patiënte kreeg Flagyl® en Zinacef®.

Om een vergelijking van de resultaten tussen pre- en postmeting
mogelijk te maken, werd de absolute frequentie van de
symptomatische kathetergerelateerde urineweginfectie gecorrigeerd
voor het aantal katheterdagen. In de premeting werden 182
katheterdagen geobserveerd. Naar analogie met de literatuur
(Edwards et al, 2008; Venkatram, Rachmale & Kanne, 2010) werd
de incidentie per 1000 katheterdagen berekend. Uiteindelijk bedroeg
de incidentie 33 urineweginfecties per 1000 katheterdagen. Gezien
geen gegevens over de verblijfsduur van de patiënt werden

Nr
Micro-
organismen

KVE/ml WBC UTI SUTI AB

1
S. saprophyticus,
E. faecalis 40 000 - - - -

2 M. morganii 10 000 + + + +
3 E. coli 50 000 - - - +
4 P. aeruginosa > 100 000 0 + + +
5 E. coli > 100 000 + + + +
6 E. faecalis > 100 000 + + + -
7 Proteus vulgaris > 100 000 + + - -
8 C. albicans > 100 000 - + + +

9
E. coli,
Enterobacter > 100 000 - + - -

10
K. pneumoniae,
E. faecalis

50 000 + + + +

11
Proteus mirabilis,
E. coli

> 100 000 + + - +

12 M. morganii > 100 000 0 + - +
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verzameld, kon de incidentie niet gecorrigeerd worden voor het
aantal ligdagen.

Tabel 12 is een overzicht van de gegevens uit de postmeting. De
tabel toont aan dat vijf van de zes gegroeide culturen voldeden aan
de microbiologische criteria van een urineweginfectie. Bij twee
patiënten (6,3%) was sprake van een symptomatische
urineweginfectie. Beide patiënten waren vrouwen. Tijdens de
postmeting werden 78 katheterdagen geregistreerd. De berekende
incidentie bedroeg tijdens de postmeting 26 urineweginfecties per
1000 katheterdagen.

Tabel 12: Overzicht symptomatische kathetergerelateerde
urineweginfectie postmeting

Nr
Micro-
organismen

KVE/ml WBC UWI SUTI AB

1 E. coli > 100 000 - + - -
2 P. aeruginosa > 100 000 - + - +
3 C. albicans > 100 000 + + + +

4
E. coli,
E. faecalis

80 000 + + - -

5 Paracoli 50 000 + + + +
6 E. coli > 100 000 0 + - +
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4.3.2 Compliantie met de richtlijnen uit de zorgbundel

1) Compliantie met de zorgbundel: indicatie
Tabel 13 geeft een overzicht van de verschillende indicaties voor het
plaatsen van een verblijfsonde tijdens de pre- en de postmeting.

Tabel 13: Absolute (n) en relatieve (%) frequentie per indicatie en per
meting

Het aanwezig zijn van een correcte indicatie om een verblijfsonde te
plaatsen kent enkel 0% of 100% compliantie. Tijdens de premeting
was bij 52 (91,9%) van de patiënten met een verblijfsonde een
verantwoorde indicatie aanwezig, tijdens de postmeting was dit het
geval bij 31 (96,9%) patiënten.

2) Compliantie met de zorgbundel: plaatsen van een verblijfsonde
De score voor compliantie met de richtlijnen voor het plaatsen van
een verblijfsonde was in de premeting gemiddeld 76,9% (SD 23,68).
De mediaan was 91,7%. De scores varieerden tussen 8,3% en
100,0%.

In de postmeting was de gemiddelde score 89,6% (SD 17,84) en de
mediaan 100,0%. De minimum- en maximumscore was
respectievelijk 41,7% en 100,0%.

Tabel 14 beschrijft de voorwaarden uit de zorgbundel. De charrière
wordt in een aparte figuur (figuur 6) voorgesteld.

Premeting (n=57) Postmeting (n=32)Indicatie
n (%) n (%)

Chirurgie 51 (89,5) 30 (93,8)
Peroperatief 0 (0,0) 0 (0,0)
Urineretentie 3 (5,3) 0 (0,0)
Postoperatieve
urineretentie

0 (0,0) 0 (0,0)

Bevorderen wondheling 2 (3,5) 2 (6,3)
Comfort patiënt 0 (0,0) 0 (0,0)
Chronische urineretentie 0 (0,0) 0 (0,0)
Divers 1 (1,8) 0 (0,0)
Totaal 57 (100,0) 32 (100,0)
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Tabel 14: Absolute (n) en relatieve (%) frequentie van de voorwaarden
tot het aseptisch plaatsen van een verblijfsonde

In 61,4% van de gevallen in de premeting en 87,5% in de postmeting
werd voldoende handhygiëne toegepast. Dit betekent dat de
handhygiëne ten minste voor het plaatsen van de verblijfsonde
gebeurde. In de premeting werden in 36,8% van de gevallen de
handen gewassen en in 54,4% ontsmet. In de postmeting was dit
respectievelijk 62,5% en 43,7%.

Verpleegkundigen in het operatiekwartier verklaarden handhygiëne
toe te passen voor het betreden van de zaal en dit niet te herhalen
voor het plaatsen van de verblijfsonde. Handschoenen werden niet
ververst en er werd geen apart steriel veld gebruikt voor het plaatsen
van een verblijfsonde.
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Figuur 5: Absolute (n) frequentie per charrière en per meting.

Premeting
(n=57)

Postmeting
(n=32)Variabele

n (%) n (%)
Handhygiëne 35 (61,4) 28 (87,5)

Steriele handschoenen 55 (96,5) 31 (96,6)
Steriel veld 16 (28,1) 18 (56,3)

Aseptisch
inbrengen

Glijmiddel 57 (100,0) 32 1(00,0)
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3) Compliantie met de zorgbundel: dagelijkse zorg volgens
richtlijnen
De score voor compliantie met de richtlijnen voor de dagelijkse zorg
was gemiddeld 72,6% (SD 21,92) in de premeting. De mediaan
bedroeg 80,0%. De scores varieerden tussen 20,0% en 100,0%. In de
postmeting was de gemiddelde score 91,3% (SD 10,08) en de
mediaan 100,0%. De minimum- en maximumscore bedroegen
respectievelijk 80,0% en 100,0%.

Een schematische weergave van de mate waarin de voorwaarden uit
de zorgbundel vervuld werden, wordt in tabel 15 gegeven.

Tabel 15: Absolute (n) en relatieve (%) frequentie per vervulde
voorwaarde per meting

Premeting
(n= 57)

Postmeting
(n=32)Variabele

n (%) n (%)
Continu gesloten systeem 48 (84,2) 32 (100,0)
Blaassonde dagelijks gefixeerd 18 (31,6) 18 (56,3)
Onbelemmerde urineafvloei 49 (86,0) 32 (100,0)
Collector onder blaasniveau 56 (98,2) 32 (100,0)
Collector regelmatig geledigd 36 (63,2) 32 (100,0)
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4) Compliantie met de zorgbundel: verblijfsduur
De score van deze variabele kon 0% of 100% bedragen. Bij 29
(50,9%) patiënten in de premeting en bij 16 (50%) in de postmeting
werd een correcte verblijfsduur gerespecteerd.

De gemiddelde verblijfsduur bedroeg 3,2 dagen (SD 2,99) in de
premeting en 2,4 dagen (SD 1,92) in de postmeting. De
verantwoorde verblijfsduur bedroeg gemiddeld 2,4 dagen (SD 2,43)
in de premeting en 1,5 dagen (SD 1,24) in de postmeting.

Tabel 16: Centrale maten en spreidingsmaten van de verblijfsduur en
de verantwoorde verblijfsduur in dagen.

Figuur 6: Verblijfsduur katheter: “survival curve”
Deze figuur toont de “overleving” van een verblijfsonde in dagen.
Links is de postmeting en rechts de premeting.

Percentielen
Verblijfsduur Mean Med SD Min Max

25 50 75
Premeting 3,2 2,0 2,99 1 15 1,0 2,0 4,0
Postmeting 2,4 2,0 1,92 0 8 1,0 2,0 2,8
Verantwoord

Premeting 2,4 1,0 2,43 1 12 1,0 1,0 3,5
Postmeting 1,5 1,0 1,24 0 5 1,0 1,0 1,8
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5) Compliantie met de zorgbundel: totaal

Figuur 7: Absolute (n) frequentie en normaalcurve van de totale
compliantie per meting (links: premeting, rechts: postmeting)

In de premeting bedroeg de gemiddelde score 72,9% (SD 15,28) en
de mediaan 67,9%. De scores varieerden tussen 44,6% en 100,0%. In
de postmeting was de gemiddelde score 81,8% (SD 14,92) en de
mediaan 77,7%. De minimum- en maximumscore bedroegen
respectievelijk 47,9% en 100,0%

4.3.3 Beïnvloedende factoren

Enkele factoren die een invloed uitoefenen op het ontstaan van een
katheter worden in “4.3.4 Plaatsen van een verblijfsonde” besproken.

 Blaasspoeling
In de premeting kregen acht patiënten (14%) blaasspoeling. In X
patiënten ging het om een continue blaasspoeling met NaCl 0,9% in
kader van chirurgie. Vier patiënten (12,5%) kregen blaasspoeling in
de postmeting, waarvan X continu met NaCl 0,9% omwille van
chirurgie.

 Contact met grond
Wat betreft de premeting was er bij 29 patiënten (50,9%) op geen
enkel observatiemoment contact van de aftapkraan met de grond. In
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de postmeting was dit het geval bij 22 patiënten (68,8%). Het
maximale aantal observatiemomenten waarbij contact was tussen
aftapkraan en grond was zes tijdens de premeting en twee tijdens de
postmeting.

 Intiem toilet voor plaatsen en tijdens verder verblijf
Voor het plaatsen van een verblijfsonde werd bij 7 patiënten (12,3%)
in de premeting en 4 patiënten (12,5%) in de postmeting een intiem
toilet gegeven door de verpleegkundige.

Het intiem toilet bij een patiënt met een verblijfsonde wordt vooral
door de verpleegkundigen gegeven. Dit was het geval bij 53
patiënten (93%) in de premeting en alle deelnemende patiënten
(100%) in de postmeting.

 gemiddeld urinedebiet
Het urinedebiet bedraagt gemiddeld 1855,25 ml (SD 912,032) in de
premeting en 1482,88 ml (SD 663,234) in de postmeting. De
mediaan, het minimum en het maximum bedroegen respectievelijk
1650 ml, 700 ml en 6050 ml in de premeting en 1375 ml, 385 ml en
3050 ml in de postmeting.

Als standaard werd 1200 ml (50ml/uur maal 24 uur) als voldoende
beschouwd. Bij 40 patiënten (70,2%) in de premeting en 21 patiënten
(65,6%) in de postmeting was het urinedebiet voldoende volgens de
aanbevelingen in de literatuur.
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4.3.4 Afname van een urinestaal

De verzamelde gegevens worden descriptief weergegeven in tabel
17.

Tabel 17: Overzicht absolute (n) en relatieve (%) frequenties bij
afname van een urinestaal

Variabele n (%)
prikpoort 0 (0,0)
aanprikken katheter 31 (58,5)
deconnectie 2 (3,8)

Via katheter
(n=53)

aftapkraan collector 20 (37,7)
intermittente sondage 0 (0,0)
condoomkatheter 0 (0,0)
midstream 24 (80,0)
spontane lozing 6 (20,0)

Zonder katheter
(n=30)

onbekend 0 (0,0)
verpleegkundige 54 (64,3)
arts 0 (0,0)
student alleen 0 (0,0)
student supervisie 5 (6,0)

Wie
(n=84)

patiënt 25 (29,8)
Handhygiëne (n=84)

voor 12 (14,3)
na 8 (9,5)

Handen wassen
(n=28)

voor en na 8 (9,5)
voor 8 (9,5)
na 11 (13,1)

Handen ontsmetten
(n=59)

voor en na 40 (47,6)
Afklemmen sonde (n=37) 22 (59,5)

voor 15 (18,1)Reinigen
afnamepunt (n=83) na 10 (12,0)

voor 11 (13,3)Ontsmetten
afnamepunt(n=83) na 4 (4,8)
Eerste urine weg (n=80) 35 (43,8)
Binnen twee uur naar labo (n= 84) 74 (88,1)
In koelkast tot naar labo (n=84) 3 (3,6)
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4.3.5 Plaatsen van een verblijfsonde

 Waar?
Uit Figuur 9 kan afgeleid worden dat in beide metingen ruim 80%
van de verblijfsonden in het operatiekwartier geplaatst wordt. In de
premeting bedraagt de relatieve frequentie van de geplaatste
verblijfsonden op het operatiekwartier 80,7% en in de postmeting
84,4%.
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 Wie?
Figuur 10 toont aan dat verblijfsonden 45,6% van de verblijfsonden
in de premeting geplaatst wordt door één verpleegkundige en 68,8%
in de postmeting. Artsen plaatsten de verblijfsonde in 26,3% van de
gevallen in de premeting en in 25,0% van de gevallen in de
postmeting.
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Figuur 9: Relatieve (%) frequentie van wie verblijfsonde plaatst
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 Welke katheter?
Uit onderstaande figuur (figuur 11) blijkt dat respectievelijk 82,5%
en 87,5% van de geplaatste verblijfsonde foleykatheters zijn.
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Figuur 10: Relatieve (%) frequentie type katheter

 Reinigen of ontsmetten van de meatus
De richtlijnen in de diverse geraadpleegde bronnen verschillen wat
betreft het aanbevolen product om de meatus te reinigen of te
ontsmetten. In de Sint-Jozefskliniek Izegem schrijven de bestaande
procedures het gebruik van aqua voor. Volgende figuur toont aan dat
in de premeting vooral Hibidil® (54,4%) werd gebruikt. In de
premeting staat Hacdil® (40,6%) op de eerste plaats.
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 Moment van connecteren van verblijfsonde met opvangsysteem
Verpleegkundigen konden op de registratiedocumenten aanduiden
wanneer ze de koppeling tussen verblijfsonde en opvangsysteem
maakten. Aanbevelingen vermelden niet expliciet dat de koppeling
voor het inbrengen gemaakt moet worden. De uroloog van het
ziekenhuis is niet overtuigd van het belang van deze maatregel.
Tijdens de pre- en postmeting werd in respectievelijk 22 (38,6%) en
21 gevallen (65,6%) de connectie tussen verblijfsonde en
opvangsysteem voor het inbrengen van de verblijfsonde gemaakt.

 Vullen ballon
Wanneer een ballon gevuld wordt op het ogenblik deze zich nog in
de urethra bevindt, dan kan trauma veroorzaakt worden. In het derde
deel van het registratiedocument “plaatsen van een verblijfsonde”
konden verpleegkundigen uit twee antwoordmogelijkheden kiezen.
De variabele kon niet verwerkt worden daar de verpleegkundigen het
verschil tussen beide antwoordmogelijkheden niet begrepen hadden.

De hoeveelheid waarmee de ballon gevuld werd bedroeg gemiddeld
12,54 ml (SD 8,623) in de premeting en 12,06 ml in de postmeting.
In beide metingen was 10 ml de mediaan. De minimum- en
maximumwaarden variëren tussen 0 en 50 ml tijdens de premeting en
tussen 6 en 50 ml tijdens de postmeting. De minimumwaarde in de
premeting kan verklaard worden door het gebruik van tiemann- en
vrouwensonde.

Het gebruikte product was aqua in 18 gevallen (31,6%) in de
premeting en 10 (31,3%) in de postmeting.
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4.4 Analyse

4.4.1 Logistische regressie

Om na te gaan of er een significant verschil is in de incidentie van
een symptomatische kathetergerelateerde urineweginfectie tussen
pre- en postmeting werd een logistische regressie uitgevoerd. In deze
test kunnen verstorende factoren in de analyse meegenomen worden.

De Hosmer-Lemeshowtest heeft een p-waarde = 0,998. Dit betekent
dat het model gebruikt mag worden.

Uit tabel 18 kan besloten worden dat enkel het plaatsen van de
verblijfsonde een significante invloed uitoefent op het ontstaan van
een symptomatische urineweginfectie (p= 0,034)

Het vervangen van een correcte verblijfsduur door het aantal
katheterdagen, was niet significant (p = 0,979). Wanneer een aantal
niet-significante factoren (meting, indicatie, zorg, leeftijd,
comorbiditeiten, koppeling en urinedebiet) uit de analyse weggelaten
werden en verder het aantal katheterdagen werd gebruikt, dan
werden ook het aantal katheterdagen (p = 0,012) en het geslacht (p =
0,033) statistisch significant (zie bijlage 5).
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Tabel 18: Output PASW Statistics 18: logistische regressie
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4.4.2 Lineaire regressie

In de lineaire regressie werden meting en discipline meegenomen als
mogelijke beïnvloedende factoren.

Uit tabel 19 blijken zowel de meting als de discipline een
significante invloed uit te oefenen op de totale compliantie.

Tabel 19: Output PASW Statistics 18: lineaire regressie

Tabel 20 op de volgende pagina toont aan dat wat betreft de
disciplines er geen significant verschil is tussen diverse en
urogenitale chirurgie (p = 0,674). Er is wel een significant verschil
tussen orthopedische chirurgie en urogenitale chirurgie (p = 0,007)
en tussen orthopedische chirurgie en diverse (p = 0,026).

Source Type III
S u m  o f
Squares

df Mean
Square

F Sig

Corrected model 3677,976 3 1225,992 5,804 0,001
Intercept 479284,807 1 479284,807 2269,047 0,000
Discipline 2001,385 2 1005,692 4,761 0,011
Meting 1466,166 1 1466,166 6,941 0,010
Error 17954,324 85 211,227
Total 537750,347 89
Corrected total 21632,299 88
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Tabel 20: Output PASW Statistics 18: lineaire regressie: compliantie
per discipline
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De lineaire regressie werd ter volledigheid apart uitgevoerd voor de
vier verschillende componenten uit de zorgbundel (zie bijlage 5).

Tabel 21: Overzicht resultaten lineaire regressie van de verschillende
componenten uit de zorgbundel

Uit tabel 21 blijkt dat de compliantie met een correcte indicatie niet
significant verschilt tussen beide metingen noch tussen disciplines.
De compliantie met plaatsing en zorg verschilt tussen pre- en
postmeting en tussen disciplines. De verblijfsduur is niet significant
verschillend tussen beide metingen maar wel tussen disciplines.

Type III
sum of
squares

df
Mean
square F Sig

Indicatie
meting 322,581 1 322,581 0,511 0,477
discipline 162,116 2 812,058 1,286 0,282
Plaatsing
meting 4458,502 1 4458,502 10,037 0,002
discipline 3495,776 2 1747,888 3,935 0,023
Zorg
meting 8056,454 1 8056,454 24,684 0,000
discipline 2312,383 2 1156,192 3,542 0,033
Verblijf
meting 454,889 1 454,889 0,218 0,642
discipline 44827,696 2 22413,848 10,726 0,000
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5 Conclusies

5.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt een antwoord geformuleerd op de centrale
onderzoeksvragen. Deze waren:
1) Wat is het effect van een educatief programma op de mate van
toepassing van de zorgbundel door verpleegkundigen?
2) Wat is het effect van de mate van toepassing van de zorgbundel op
de incidentie van kathetergerelateerde urineweginfecties?

Naast de centrale onderzoeksvragen wou het onderzoek een
antwoord bieden op volgende vragen:

- Hoe gebeurt het afnemen van een urinestaal?
- Hoe gebeurt de plaatsing van een verblijfsonde?

5.2 Effect van mate van compliantie op de incidentie van
kathetergerelateerde urineweginfecties

De logistische regressie toonde aan dat er geen statistisch significant
verschil  was tussen de incidentie symptomatische
kathetergerelateerde urineweginfecties in de premeting en de
postmeting (p= 0,727). Deze resultaten verwerpen de tweede
hypothese waarbij gesteld werd dat de incidentie van de
symptomatische kathetergerelateerde urineweginfectie in de
postmeting lager zou zijn dan de incidentie in de premeting.

Om de invloed van de compliantie met de verschillende
componenten uit de zorgbundel te evalueren, werden ook mogelijke
beïnvloedende factoren in de analyse meegenomen. Deze factoren
werden geselecteerd op basis van literatuur en expertenopinie. Enkel
het plaatsen van een verblijfsonde bleek een significant negatief
effect uit te oefenen op het al of niet optreden van een
symptomatische kathetergerelateerde urineweginfectie (p= 0,034).
Een toename van de compliantie met de richtlijnen voor het plaatsen
van de verblijfsonde vermindert de kans op een symptomatische
kathetergerelateerde urineweginfectie met 0,9.
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Deze gegevens ondersteunen twee van de vier deelhypothesen betreft
de invloed van de mate van compliantie op de incidentie van
symptomatische kathetergerelateerde urineweginfecties:
Hoe beter de compliantie met de richtlijnen voor het plaatsen van een
verblijfsonde, hoe minder symptomatische kathetergerelateerde
urineweginfecties (hypothese 3b).
Het aantal verantwoorde indicaties heeft geen invloed op de
incidentie  van symptomatische kathetergerelateerde
urineweginfecties (hypothese 3a).

De hypothesen waarbij gesteld werd dat een betere compliantie met
de richtlijnen voor de zorg van een patiënt met een verblijfsonde
(hypothese 3c) en het respecteren van een verantwoorde
verblijfsduur (hypothese 3d) de incidentie van kathetergerelateerde
urineweginfecties zouden verminderen, worden verworpen.

Na het weglaten van factoren waarvan de invloed in deze studie
statistisch niet significant was, had de verblijfsduur in katheterdagen
een significant effect ( p = 0,012) op het al of niet optreden van een
kathetergerelateerde urineweginfectie (zie bijlage 5). Bij een
toename van de verblijfsduur met één dag was de kans op het
optreden van een symptomatische kathetergerelateerde
urineweginfectie 1,9 keer groter.
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5.3 Effect van educatief programma op mate van compliantie

Op basis van de resultaten van de lineaire regressie kan besloten
worden dat de totale compliantie van de zorgbundel toenam in de
postmeting ten opzichte van de premeting. De gemiddelde score
steeg van 72,9% naar 81,8%. Dit verschil is statistisch significant (p
= 0,010). Deze gegevens bevestigen de eerste hypothese waarbij
gesteld werd dat in de postmeting een betere compliantie zou zijn
met de richtlijnen uit de zorgbundel in vergelijking met de
premeting.

De gegevens uit de logistische en lineaire regressie verwerpen de
derde hypothese waarbij gesteld werd dat een toename van de
compliantie met de zorgbundel een daling in het aantal
symptomatische kathetergerelateerde urineweginfecties met zich mee
zou brengen.

De mate van compliantie met de zorgbundel verschilt naargelang de
discipline. De mate van compliantie bij orthopedische ingrepen is
significant lager ten opzichte van de mate van compliantie bij
urogenitale chirurgie (p = 0,007) en diverse disciplines (p = 0,026).

Wat betreft de componenten van de zorgbundel kenden zowel het
plaatsen van een verblijfsonde als de zorg een significante toename
(p = 0,002 en p < 0,001) (zie bijlage 5). De compliantie met de
verantwoorde verblijfsduur was in beide metingen gelijkaardig (p =
0,642). De compliantie met een verantwoorde indicatie kende een
lichte toename maar bleek niet significant (p = 0,477). Het ontbreken
van een statistisch significant verschil tussen pre – en postmeting op
vlak van indicatie en verblijfsduur kan een verklaring zijn voor het
ontbreken van een significant effect op de incidentie van
urineweginfecties.

Het plaatsen van een verblijfsonde bij diverse disciplines kent een
significant hogere score ten opzicht van urogenitale chirurgie (p =
0,007). Wat betreft de compliantie met de richtlijnen voor de zorg bij
een patiënt met een verblijfsonde werd bij orthopedische ingrepen
significant hoger gescoord in vergelijking met urogenitale ingrepen
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(p = 0,011). Wat betreft compliantie met een verantwoorde
verblijfsduur scoorden orthopedische ingrepen significant lager ten
opzichte van diverse disciplines ((p = 0,012) en urogenitale ingrepen
(p < 0,001).

5.4 Effect van beïnvloedende factoren op de incidentie van
kathetergerelateerde urineweginfecties

Uit de logistische regressie blijkt dat de beïnvloedende factoren die
uit de literatuur en op basis van expertenopinie geselecteerd werden,
het optreden van een symptomatische kathetergerelateerde
urineweginfectie niet significant beïnvloeden.

Enkel na het uitselecteren van een aantal niet-significante factoren
oefent het geslacht een significante invloed (p = 0,033) uit op de
incidentie  van symptomatische kathetergerelateerde
urineweginfecties (zie bijlage 5). Een man had 0,02 keer minder kans
op het optreden van een symptomatische kathetergerelateerde
urineweginfectie ten opzichte van een vrouw.
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5.5 Nevenonderzoeksvragen

5.5.1 Afname van een urinestaal

Urinestalen werden vooral via de katheter afgenomen (63,9%). Dit
gebeurde vooral door het aanprikken van de katheter (58,5%) en via
de kraan onderaan de urinecollector (37,7%). De verblijfskatheters
werden in meer dan de helft van de gevallen (59,5%) afgeklemd vóór
het afnemen van het staal. Op vlak van handhygiëne werden de
handen het meest ontsmet en dit vóór en na de handeling (47,6%).

Wanneer het urinestaal niet via de katheter werd afgenomen, werd
een midstream urine gevraagd aan de patiënt zelf (28,9%).

De urinestalen werden in 88,1% van de gevallen binnen twee uren
naar het labo gebracht. Van de overige verdween 3,6% in de koelkast
in afwachting van transport naar het labo.

5.5.2 Plaatsen van een verblijfsonde

Een verblijfsonde werd vooral in het operatiekwartier geplaatst
(>80%). Dit gebeurde vooral door één verpleegkundige (45,6%). De
arts plaatste ongeveer één vierde van de verblijfsonden. De
foleykatheter was de meest geplaatste verblijfsonde. Om de meatus
te reinigen werden de nieuwe procedures niet goed gevolgd. In
ongeveer 10% van de gevallen werd aqua gebruikt zoals de
procedure voorschrijft. Er werd vooral Hibidil® en Hacdil® gebruikt.
De connectie tussen de verblijfsonde en de urinecollector werd in
38,6% van de gevallen in de premeting en 65,5% in de postmeting
vóór het inbrengen van de verblijfsonde gemaakt. De procedures
werden ook op dit vlak niet altijd gevolgd. De hoeveelheid waarmee
de ballon gevuld werd, kwam overeen met de voorgeschreven
hoeveelheid zoals vermeld op de katheter. Het aanbevolen product
hierbij is aqua, wat bij ongeveer één derde van de gevallen ook
effectief werd gebruikt.
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6 Discussie en aanbevelingen voor verder
onderzoek

6.1 Inleiding

Het project “implementatie van een zorgbundel ter preventie van
urineweginfecties” is opgezet in het kader voor het behalen van het
masterdiploma in verpleeg- en vroedkunde en kwam op vraag van de
Sint-Jozefskliniek Izegem. Het project vond plaats in de periode
september 2009 tot en met mei 2010.

Het project implementeerde een zorgbundel met behulp van
opleidingssessies en posters om de compliantie met de aanbevelingen
uit de zorgbundel te verbeteren en een daling van het aantal
kathetergerelateerde urineweginfecties teweeg te brengen. De
doelstelling vertaalde zich in twee onderzoeksvragen:
1) wat is het effect van het geven van opleidingssessies op de mate
waarin verpleegkundigen de aanbevelingen uit de zorgbundel in de
praktijk toepassen?
2) welk effect heeft de mate van compliantie op het aantal
urineweginfecties?

De methodologie van het onderzoek bestond uit het verzamelen en
verwerken van gegevens bekomen uit een pre- en postmeting en het
geven van afdelingsspecifieke opleidingen als interventie.

6.2 Bevindingen tijdens het project

Hieronder worden een aantal positieve, maar ook negatieve
invloeden, obstakels en onvoorziene omstandigheden waarmee ik als
onderzoeker werd geconfronteerd, beschreven.

6.2.1 Voorbereiding van het onderzoek

Naast de informatiebrief voor de verpleegkundigen die op de
afdeling werd uitgehangen, werden tijdens de eerste week van de
registratie de aanwezige verpleegkundigen aangesproken, zodat
zoveel mogelijk verpleegkundigen op de hoogte waren van het
project, de verwachtingen en de inhoud van de documenten. Het
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operatiekwartier bleek een moeilijk te bereiken doelpubliek en dit
uitte zich ook in het invullen van de documenten.

6.2.2 Bevindingen tijdens de uitvoering

6.2.2.1 Gegevensverzameling en -verwerking

Een aantal vooraf gemaakte keuzes bleken praktische problemen op
te leveren tijdens de metingen.

Om de gegevensverzameling te optimaliseren en de volledigheid
ervan te evalueren, werd gekozen om de metingen tijdens de VG-
MZG registratieperiode uit te voeren. Tijdens deze periode schenken
verpleegkundigen bijzondere aandacht aan het invullen van het
dossier. Gegevens uit de VG-MZG database, namelijk het item B240
“zorgen voor de patiënt met een verblijfsonde” en het item B300
“plaatsen van een verblijfsonde”, maakten een raming van het aantal
participanten mogelijk. Op basis van beide VG-MZG items is ook
een schatting van het aantal gemiste cases mogelijk. Door
omstandigheden waren de VG-MZG gegevens niet elektronisch
beschikbaar tijdens de verwerking van de verzamelde gegevens voor
deze masterproef. De dossiers werden manueel gecontroleerd door
de onderzoeker, wat een extra belasting met zich meebracht.

De VG-MZG registratie betekent een extra belasting voor de
verpleegkundigen. Het invullen van de documenten opgesteld voor
de gegevensverzameling vroeg een bijkomende inzet bij de
verpleegkundigen wat nu en dan wat weerstand teweeg bracht.

Een aantal patiënten werden geëxcludeerd omwille van het ontbreken
van een urinestaal. Controle van de afname van een urinestaal
gebeurde met behulp van de ingevulde documenten “afname van een
urinestaal”. Bij het ontbreken van het document werd nagevraagd of
een staal afgenomen werd. Redenen die aangehaald werden voor het
ontbreken van een ingevuld document waren bijvoorbeeld: de
aanwezige verpleegkundige was van mening dat het urinestaal werd
afgenomen door een collega tijdens een andere shift of de
verpleegkundige had het document nog niet ingevuld omwille van
tijdsgebrek. De urinestalen bleken uiteindelijk niet afgenomen. Dit
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werd laattijdig opgemerkt door de onderzoeker omdat de resultaten
in clusters opgevraagd werden. Deze afspraak werd vooraf met het
labo gemaakt om de belasting voor het labo minimaal te houden.

Analyse van het urinestaal gebeurde in sommige gevallen niet
volgens protocol, bijvoorbeeld: er werd een dipstick gebruikt in
plaats van bepaling van het aantal witte bloedcellen en urinecultuur.
De vooraf ingevulde en gekenmerkte aanvraagformulieren in het
kader van de studie konden hierbij geen oplossing bieden, daar de
afdelingen toch af en toe een ander aanvraagformulier gebruikten.

Tijdens de postmeting werden een aantal documenten voor het
plaatsen van een verblijfsonde niet ingevuld op het operatiekwartier.
Een mogelijke verklaring hiervoor is dat een ander pilootproject
lopende was op het operatiekwartier die eveneens extra administratie
met zich meebracht. Ik had de indruk dat het pilootproject meer
aandacht kreeg vanuit een andere hoek, mogelijks ten nadele van dit
project.

Het vaststellen van de aanwezigheid van een urineweginfectie bleek
eveneens een moeilijke kwestie. Stalen kunnen gecontamineerd
worden tijdens afname.

6.2.2.2 Implementatie van de zorgbundel

Tijdens het project werden een tweetal geplande activiteiten niet
uitgevoerd: de bijeenkomst met de werkgroepen ziekenhuishygiëne
en opmaak van een folder.

De werkgroepen ziekenhuishygiëne en incontinentie zouden bij de
implementatie betrokken worden. De geplande bijeenkomst werd
geannuleerd. Door een wissel in het personeelsbestand van het
verpleegkundig middenkader en een verkeerde tijdsinschatting kon
niet tijdig een nieuwe datum afgesproken worden. Nochtans zijn
referentieverpleegkundigen een absolute must wil men een
verandering in de praktijk bekomen. Deze personen kunnen een
signaalfunctie vervullen en hun collega’s bijkomend sensibiliseren
en informeren.
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Aanvankelijk was het de bedoeling om ook een folder op te maken
zodat andere disciplines, bijvoorbeeld artsen en kinesisten,
geïnformeerd konden worden. Deze gedachte werd gevoed uit de
resultaten van de premeting. Uit deze gegevens bleek immers dat
verblijfsonden vaak door artsen geplaatst worden. Aangezien de
plaatsingstechniek niet overeenstemt met de techniek beschreven in
de procedures, drong de noodzaak zich op om ook artsen te
informeren. Er werd een eerste versie van een folder opgemaakt
waaraan geen gevolg werd gegeven.

 De verschillende implementatiestrategieën: een poster
Er werden twee soorten posters opgemaakt als “reminders”. De
opmaak van de poster werd beperkt door vereiste uniformiteit met de
poster over de zorgbundel “preventie van ventilator-geassocieerde
pneumonieën”. De posters zijn informatief. Hierbij kan de vraag
gesteld worden in welke mate deze poster effectief gelezen zal
worden.

De poster “zorg voor de patiënt met een verblijfsonde” werd gebruikt
in het kader van een bachelorproef over de implementatie van een
zorgbundel “preventie van postoperatieve wondinfecties”. Zowel
kleur als opmaak werden volledig overgenomen van de poster voor
de zorg bij een patiënt met een verblijfsonde. Volgens mij was het
verschil tussen beide posters onduidelijk.

 De verschillende implementatiestrategieën: opleidingssessies
Uit de metingen blijkt dat het operatiekwartier de meeste
verblijfsonden plaatst. Deze afdeling werd echter niet goed bereikt
tijdens de opleidingssessies. Uit de resultaten blijkt dat het plaatsen
van een verblijfsonde een significante invloed heeft op het aantal
urineweginfecties. Vermoedelijk is dit één van de verklaringen voor
het niet-significante verschil in incidentie van kathetergerelateerde
urineweginfecties tussen pre- en postmeting.

Als student is het moeilijk om theorie en praktijk samen te brengen:
je bent afhankelijk van de goodwill van verschillende partijen in het
ziekenhuis, van organisatie van de afdelingen, van overtuiging van
het gebruik van bepaalde producten, van kennis van richtlijnen…



83

Vanuit het verpleegkundige management werden de
opleidingssessies weinig ondersteund: er werd geen werktijd
vrijgemaakt om de opleidingen te geven. Door de drukte op de
afdelingen boden de hoofdverpleegkundigen enige weerstand om de
opleidingssessies tijdens de overdracht te organiseren. Samen met de
hoofdverpleegkundigen werd gezocht naar andere tijdstippen om de
opleidingssessies te geven, maar ook dit bleek moeilijk haalbaar op
dergelijk korte tijd.

Een probleem dat tijdens de opleidingssessies aan bod kwam, is het
ontbreken van consensus rond het gebruik van bepaalde producten en
rond procedures. De procedures voor het plaatsen van een
verblijfsonde werden in 2009 aangepast conform de recente
bevindingen uit de literatuur. De bijgewerkte procedures werden niet
actief door de uroloog gevalideerd.

6.2.3 Alternatieven op vlak van methodologie

De steekproef in deze masterproef is te klein. Uit controle van de
operatieplanning blijkt dat dit niet toe te schrijven valt aan het
missen van deelnemers. Een aantal artsen waarbij frequent
verblijfsonden geplaatst worden, waren tijdens de postmeting in
verlof. Herhaling op grote schaal is aangewezen. Gezien de
arbeidsintensiteit van de metingen en de tijdsbeperking voor het
uitvoeren van de masterproef was het niet haalbaar om het onderzoek
over langere tijd te spreiden.

De participanten komen via convenience sampling in de steekproef
terecht. Er is geen randomisatie, waardoor de steekproef mogelijks
atypisch is voor de populatie. Er kan sprake zijn van sampling bias:
een bepaald segment van de populatie kan systematisch
ondervertegenwoordigd zijn.

Door de beperkte omvang van het ziekenhuis was het niet haalbaar
om te werken met een controlegroep. Daardoor moest gekozen
worden voor een zwakker design, namelijk een pretest-posttest.
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De gekozen datacollectiemethoden zijn suboptimaal. Er kunnen
sociaal wenselijke antwoorden ingevuld worden, wat bias van de
bekomen resultaten kan betekenen. Bovendien kan het werken met
gestructureerde invullijsten verlies van informatie betekenen. De
documenten geven een indruk van de processen, maar zijn niet
volledig. Wat betreft het plaatsen wordt een beeld bekomen van
structuurindicatoren, maar niet van het proces zelf, bijvoorbeeld
contact van de verblijfsonde met niet steriel materiaal.

De onderzoeker ondervond dat veel patiënten een koortswerend
middel toegediend krijgen. Dit werd echter niet in de checklijst
opgenomen. De onderzoeker noteerde dit zelf bij, daar
koortswerende middelen de temperatuur beïnvloeden. Bovendien
werd de temperatuur op verschillende manieren gemeten: tympaan of
in de lies, afhankelijk van de afdeling. Een laatste probleem
betreffende temperatuur en symptomen zoals suprapubische
pijngevoeligheid is dat dit moeilijk los te koppelen valt van
bijvoorbeeld de ingreep. Daarnaast zijn een aantal factoren, zoals het
onder blaasniveau houden van de urinecollector, moeilijk
observeerbaar.

De postmeting zou herhaald moeten worden om de stabiliteit van de
verandering te evalueren.

6.3 Aanbevelingen

Mocht dit onderzoek opnieuw worden uitgevoerd, dan zouden betere
afspraken moeten gemaakt worden om een vlot verloop van het
project te bevorderen. Er zou tevens meer tijd moeten voorzien
worden om het project uit te werken, vooral het uitwerken van de
implementatiefase. Ook de postmeting zou herhaald moeten worden.
Meer participanten zouden nodig zijn om duidelijke en betrouwbare
resultaten te bekomen.

Er moeten meer opleidingen georganiseerd worden om een groter
aantal verpleegkundigen te bereiken. Ook andere disciplines, zoals
artsen, moeten tot de doelgroep behoren. Uit dit onderzoek blijkt
immers dat artsen vaak verblijfsonden plaatsen en dit niet conform
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de evidence based richtlijnen. Het onderzoek zou in andere settings
herhaald kunnen worden om de externe validiteit van de bevindingen
uit dit onderzoek te evalueren.

Verschillende implementatiestrategieën zouden gecombineerd
kunnen worden. Er kan een overleg met artsen georganiseerd worden
waarin zowel bij de indicatie als de verblijfsduur stilgestaan wordt.
Op deze manier hebben artsen het gevoel betrokken te zijn en
worden ze tegelijkertijd gesensibiliseerd voor preventie van
kathetergerelateerde urineweginfecties. In dit project werd te weinig
aandacht besteed aan het maken van afspraken met de artsen op vlak
van indicatie en verblijfsduur. Er kunnen automatische stoporders
ingevoerd worden en “reminders”, bijvoorbeeld een klever, op het
dossier aangebracht worden. Settings waar gewerkt wordt met een
elektronisch dossier kunnen de kern van de zorgbundel
implementeren in het zorgdossier, bijvoorbeeld:
- wanneer aangeduid wordt dat een verblijfsonde geplaatst wordt,
dan kunnen de voorwaarden om een verblijfsonde aseptisch te
plaatsen verschijnen. De verpleegkundige wordt op deze manier
herinnerd aan de geldende richtlijnen.
- dagelijks kan de vraag gesteld worden welke indicatie de
aanwezigheid van de verblijfsonde verantwoordt.

Het betrekken van verpleegkundigen in het implementatieproces,
zoals de referentieverpleegkundigen ziekenhuishygiëne, de
r e f e r e n t i e v e r p l e e g k u n d i g e n  i n c o n t i n e n t i e  e n  d e
hoofdverpleegkundigen is een must om de richtlijnen te laten
doordringen op de werkvloer. Zij vormen een belangrijke schakel
tussen theorie en praktijk.

Posters die opgemaakt worden als reminder voor de zorgbundel
moeten aanspreken. Een zorgbundel heeft als doel kort en bondig de
richtlijnen naar de praktijk te communiceren. Een informatieve
poster vol tekst strookt niet met dit principe.

Ondanks de significante verbetering in de compliantie met de
richtlijnen voor de zorg van een patiënt met een verblijfsonde, bleek
dit niet gerelateerd aan de incidentie van symptomatische
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kathetergerelateerde urineweginfecties. Verder onderzoek is nodig
om de richtlijnen voor de zorg verder te toetsen.
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