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Disclosure slide

2

(potentiële) 
belangenverstrengeling

Geen 

Voor bijeenkomst mogelijk 
relevante relaties met bedrijven

Geen

• Sponsoring of onderzoeksgeld

• Honorarium of andere 

(financiële) vergoeding

• Aandeelhouder
• Andere relatie, namelijk …

Geen



Inhoud

1. Voorstellen

2. Basishygiene

3. Urinelozing en stoelgang

4. Vragen



Alrijne Zorggroep

• 3 Ziekenhuizen: 

Alphen a/d Rijn, Leiderdorp en Leiden 

(770 bedden)

• 2 Verpleeghuizen: 

Leythenrode (Leiderdorp) 

Oudshoorn (Alphen a/d Rijn)

(579 cliënten)

Rijnlands centrum voor ouderengeneeskunde



Basishygiene







• https://www.youtube.com/watch?v=M8AKTACyiB

0



Urinelozing en stoelgang

• Toiletgang

• Via urinaal / po

– Handmatig

– Pospoeler

– Vermaler / shredder / verpulveraar

• Incontinentiemateriaal

• Katheter, stoma etc



Toilet

• heeft bij voorkeur een spoelknop, of anders een 
goed te reinigen koord of stang

• heeft bij voorkeur een deksel

• is gemaakt van materialen die bestand zijn tegen 
reinigings- en desinfectiemiddelen

• wordt minimaal wekelijks gereinigd indien 
cliëntgebonden gebruikt

• wordt minimaal dagelijks gereinigd indien niet 
cliëntgebonden gebruikt



Postoel

• is gemaakt van niet-vochtdoorlatend materiaal

• is gemaakt van materialen die bestand zijn tegen 

reinigings- en desinfectiemiddelen

• is onbeschadigd en is zo glad mogelijk afgewerkt / 

bevat zo min mogelijk randen en richels

• de po kan makkelijk worden geplaatst en verwijderd 

• heeft een kantelbare zitting zodat de onderkant 

makkelijk kan worden gereinigd en gedesinfecteerd 











Afvoer urine of ontlasting

• herbruikbare po’s/urinalen in combinatie met reiniging 

en thermische desinfectie in een pospoeler

• wegwerppo’s/urinalen in combinatie met afvoer naar 

het riool via een vermaalsysteem 

• koppel het gebruik van een pospoeler/vermaalsysteem 

aan een afgebakende cliëntengroep en houd de 

afstand tussen deze cliëntengroep en de pospoeler/het 

vermaalsysteem zo klein mogelijk



Methode



Eisen

Materialen voor urinelozing en/of stoelgang 

• hebben een CE-markering conform het Besluit 

Medische Hulpmiddelen

• zijn goed te reinigen en desinfecteren indien 

herbruikbaar



Kunststoffen support of toiletverhoger

• is gemaakt van niet-vochtdoorlatend materiaal

• is gemaakt van materialen die bestand zijn tegen 

reinigings- en desinfectiemiddelen

• is onbeschadigd en is zo glad mogelijk afgewerkt 

/ bevat zo min mogelijk randen en richels

• bij voorkeur cliëntgebonden



Praktijk…..



Hoe voorkom je overdracht

• naar anderen

• naar jezelf





Persoonlijke beschermingsmiddelen





Inco materiaal









Bronnen

• WIP richtlijn (dec 2016) 

“Urinelozing en stoelgang”

voor verpleeghuizen, woonzorgcentra en 

voorzieningen voor kleinschalig wonen voor 

ouderen 

• WIP richtlijn (dec 2016) 

“Pospoelers en vermaalsystemen”

voor zorginstellingen




