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Nieuwe richtlijn Urineweginfecties

� Waarom?

� Richtlijn 2006 ; > 50% UWI op basis van aspecifieke symptomen          
( IMPACT-studie), kan dat specifieker?

� Voor wie?

-> alle kwetsbare ouderen, ongeacht hun woon/verblijfplaats

-> alle artsen die deze ouderen behandelen



Achtergrond

� We onderscheiden bij urineweginfecties de volgende infecties;

� Cystitis (alleen vrouwen)

� Urineweginfectie met tekenen van weefselinvasie

� Mannen

� Vrouwen

� Patiënten met verblijfskatheter



Wél UWI
Recente ontstane klachten

Dysurie

Mictiedrang

Frequente mictie

Urine-incontinentie

(zichtbare) urethrale pusafscheiding

Pijn in nierloge

Géén UWI
Afwezigheid

Verwardheid

Verminderde mictie productie

Verhoogde mictie productie

Veranderd aspect urine

Delier zonder lokaliserende klachten 







Urinesticks zijn niet 
geschikt om UWI aan 
te tonen

Specificiteit 20-70%

Urinesticks zijn wél 
geschikt voor het 
uitsluiten van UWI

Sensitiviteit van 72-100%

Urinekweken zijn niet 
geschikt om UWI aan 
te tonen

Vanwege hoge 
prevalentie van 
asymptomatische 
bacteriurie

Wel voor stroomlijning 
therapie en voor 
informatie over 
verwekker

Er is geen onderzoek 
naar overige 
diagnostiek

Namelijk dipslide, 
bloedonderzoek, CRP 
en procalcitonine. 



Behandeling

� Cystitis ; nitrofurantoine (4 dd 50 mg of 2 dd 100 mg retard gedurende 5 
dagen), bij contra-indicaties fosomycine (eenmalig 3 gram) AN.

� Overige; baseer op de kweekuitslag of eerdere kweekgegevens patient.

� Indien afwezig ; start met Augmentin, co-trimoxazol, of ciprofloxazine
(vrouwen 10 dagen, mannen 14 dagen).

� CAD; verwijder/vervang CAD voor start behandeling en neem kweek uit 
nieuwe cad



Preventieve maatregelen

-> zorg voor voldoende vochtintake

-> (directe) hulp bij toiletgang

-> geen vitamine C of cranberries

-> locale oestrogenen evt, nooit systemische oestrogenen

-> alleen onderhoud antibiotica indien > 3-6 UWI’s per jaar met zeer   
hoge ziektelast



Vragen?

Website Verenso;

� Klinische les verzorgenden en verpleegkundigen

� Implementatieplan

� Patientfolder

� E-learning module (volgt)
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Lage luchtweginfecties bij 
kwetsbare ouderen
De nieuwe VERENSO richtlijn 2018



Nieuwe richtlijn LLWI

� Waarom?

� Er was nog geen richtlijn LLWI.

� Voor wie?

� Kwetsbare ouderen, ongeacht hun woon/verblijfplaats
(niet in ziekenhuis)

� Alle artsen die deze ouderen behandelen



Achtergrond

� Lage luchtweginfectie (LLWI) -> onder stembanden

� Tracheïtis, acute bronchitis/bronchiolitis, pneumonie

� Op basis van anamnese, lichamelijk onderzoek en/of lab, geen 
onderscheid te maken tussen bovenstaande infecties

� X-thorax vaak niet haalbaar of wenselijk

� Een ernstige luchtweginfectie: een (vermoedelijke) pneumonie of een 
lage luchtweginfectie met kans op een gecompliceerd beloop, zoals 
een langdurig beloop, ziekenhuisopname of overlijden



Achtergrond

� De prevalentie van lage luchtweginfectie bij verpleeghuispatiënten in 
Nederland lag rond de 1 à 2% tussen 2010-2014

� Vorderen van de leeftijd:

� Verminderde hoestreflex 

� Anatomische en fysiologische veranderingen in de longen

� Verminderde weerstand 

� Toenemend vóórkomen van aspiratie door dysfagie 

� Toenemende kolonisatie van pathogene micro-organismen in de orofarynx

� Risicofactoren: o.a. leeftijd, mannelijk geslacht, dysfagie, longziekten/COPD, 
hartziekten/hartfalen en roken



Doel

� Aanbevelingen voor de preventie, diagnostiek en 
(antimicrobiële) behandeling van lage 
luchtweginfecties bij kwetsbare ouderen.

� Optimaliseren van de ondersteunende behandeling ter 
verhoging van het comfort.

� Terugdringen van antibioticaresistentie



Diagnostiek

� Klinisch geen onderscheid viraal of bacterieel:

� noch op basis van anamnese, lichamelijk onderzoek

� noch op basis van infectiewaardes, thoraxfoto’s

� Bij viraal kan verder ook nog altijd een bacteriële superinfectie in 
het spel zijn.



Diagnostiek

� 2 Algoritmen als hulpmiddel voor diagnose:

� Ingangsklachten:

-> Acuut Hoesten

-> Koorts en/of delier

Belangrijke bevindingen lichamelijk onderzoek -> Matig vs ernstig ziekzijn

-> Ademfrequentie

-> Nieuwe eenzijdige auscultaire
afwijkingen

� Uitkomsten:

-> Behandeling met AB

-> Expectatief beleid

-> Uitsluiten LLWI



Matig vs ernstig ziekzijn

� Klinische indruk arts, rekening houdend met ernst ziekteverschijnselen (o.a. 
sufheid, koude rillingen, dyspnoe, tachycardie, hypotensie en lage 
saturatie)

� Tachypnoe =/ >25 AH/min

� Tachycardie = />100 slagen/min

� Hypotensie SBD =/ ≤ 90 mmHg DBD =/ ≤ 60 mmHg

� Koorts = / ≥ 38C



Acuut hoesten



Koorts en/of delier



Twijfel focus infectie?

� Een zuurstofsaturatie < 94% en een vermindering van >3% ten opzichte van 
de individuele uitgangswaarde bevestigt een pneumonie redelijk accuraat 
bij verpleeghuispatiënten met een pneumonie in vergelijking met patiënten 
met een niet-respiratoire infectie. 



Behandeling

� 1e keuze: 

� Amoxicilline/clavulaanzuur 3x daags 625 mg per os gedurende 5 dagen

� Bij aspiratie en/of trage klinische verbetering: verleng naar 7 dagen

� 2e keuze:

� Geen aspiratie: Cotrimoxazol 2x daags 960mg per os gedurende 7 dagen 

� Aspiratie: Clindamycine 3x daags 600mg per os gedurende 7 dagen 

� Bij onvoldoende klinische verbetering na 48 uur: overweeg het toevoegen van 
ciprofloxacine 2x daags 500 mg per os gedurende zeven dagen of insturen naar het 
ziekenhuis.

� Oraal niet mogelijk: ceftriaxon 1x daags 1000mg intramusculair 



Ondersteunende maatregelen

� Minimale vochtintake: sonde, infuus of hypodermoclyse

� Lage saturatie: O2 (streven minimaal O2 sat 92%)

� Bronchospasme: bronchodilatantia
(verneveling/voorzetkamer)

� Benauwdheid: proportioneel opioïden

� Waar mogelijk weer vlot op stoel en geleidelijk 
mobiliseren



Preventie

� Goede mondzorg

� Preventie aspiratie:

� Herkennen slikproblemen -> logo

� Langdurige sondevoeding -> overweeg PEG

� Verminderen onderdrukkende medicatie t.a.v bewustzijn, slikken en ophoesten

� Geen plaats preventief antibiotica



Alarmsymptomen aspiratie

� Ongewenst gewichtsverlies;

� herhaaldelijke respiratoire verschijnselen of infecties (aspiratie pneumonie);

� overige verschijnselen zoals:

� moeite met wegslikken van speeksel uit de mondkeelholte

� gevoel dat voedsel blijft steken in de keel

� hoesten of verslikken tijdens of rond de inname van voedsel en/of dranken

� voedselresten in de mondholte na doorslikken/na het eten

� opvallend frequent keelschrapen

� ‘natte’ borrelige stem

� opvallend lange voedingstijdsduur

� eenzijdige inname van consistenties (enkel vloeibaar of gemalen voeding, etc.)

� dysartrie.



Samenvattend

� Bepaling LLWI infectie: mate van ziekzijn, ademfrequentie, nieuwe 
eenzijdige afwijkingen, O2 saturatie

� CRP bepaling

� Behandeling: duur 5 dagen, tenzij…: 

� 1e keuze Augmentin

� Na 48 uur onvoldoende verbetering: ciprofloxacine erbij

� Preventie: mondzorg, slikproblematiek, liever PEG dan neussonde, geen 
antibiotica

� Alarmsymptomen aspiratie!



Vragen?

� Website Verenso

� -> klinische les voor verzorgenden en verpleegkundigen

� -> implementatieplan

� -> patientfolder

� -> e-learning module
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En nu…Implementeren!

17-04-219Dank voor uw aandacht!
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