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Woord vooraf
Incontinentie is naar mijn mening in al zijn vormen een zeer belangrijk aspect
binnen de verpleegkunde, waar er volgens mij nog veel kan voor gedaan worden.
Omwille van de dagelijkse confrontatie met urine-incontinentie en dan vnl. bij
vrouwen op onze verpleegafdeling, stond mijn besluit vast om daar mijn werk rond
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vnl. boeiend gegeven, dankzij de steun van Mr Pieters Ronny (voorzitter van
Urobel). Ik wens Mr. Pieters hiervoor speciaal te bedanken!
Verder bedank ik in eerste instantie de Hogeschool Gent en Mv. Vanleerberghe bij
de ontwikkeling en de nodige richtlijnen voor dit eindwerk.
Mijn bijzondere dank gaat ook uit naar Mr. De Witte voor alle hulp bij de
verwerking van alle bevragingen! Ook tot Mv. Van Acker richt ik mijn dank voor alle
verkregen informatie die ze mij verschaft heeft.
Ik wens uiteraard alle verpleegkundigen en hun directies van de ziekenhuizen Jan
Palfijn, U.Z. Gent, A.Z. Zusters van Barmhartigheid te Ronse en De Honte te
Terneuzen hartelijk te bedanken. Het is vnl. dankzij hen dat dit werk tot stand is
gekomen.
Verder wil ik ook het VNIV, Mv. Cobussen en Mv. Ameye bedanken voor de
boeiende samenwerking en de verkregen informatie over de
incontinentieverpleegkundige/referentieverpleegkundige (in)continentie.
Tot slot en meer dan bijzonder wens ik mijn vriend Kris, de stuwende motor achter
mijn brugopleiding en eindwerk, dank U wel te zeggen!
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Inleiding
Bij het zoeken naar een onderwerp voor mijn eindwerk, was mijn keuze vlug
gemaakt! Incontinentie is immers in mijn werkveld een dagelijks begrip, waarvan ik
vind dat er vaak te ondoordacht wordt gehandeld.
Uit ervaring en vakliteratuur weet ik dat urine-incontinentie het meest voorkomt bij
vrouwen. Vandaar dat mijn keuze vlug gemaakt was om mij tot deze doelgroep te
beperken. Ik wou voornamelijk de huidige verpleegkundige aanpak van urine
incontinentie bij vrouwen in het ziekenhuis nagaan.
Via brainstorming met Mr. Pieters, ben ik ertoe gekomen dit a.d.h.v. 2 casussen
praktisch na te gaan. Op deze manier heb ik 90 verpleegkundigen bevraagd over
hun handelen bij een bepaalde vorm van urine-incontinentie, zoals deze in het
eerste theoretische gedeelte van dit eindwerk wordt omschreven. Alle antwoorden
werden door mij geregistreerd en vervolgens verwerkt tot statistische gegevens.
Op deze manier zijn via deze kleine steekproef interessante en frappante feiten aan
het licht gekomen.
Tot slot ging mijn interesse ook uit naar de taak en het belang van een
incontinentieverpleegkundige in het ziekenhuis, dit in Nederland en België. Niet
alleen de theorie hier rond, maar vnl. een reëel praktijkbeeld van een
incontinentieverpleegkundige heb ik trachten weer te geven.

1.

Situering en omschrijving van urine-incontinentie
Urineverlies manifesteert zich duidelijk meer bij vrouwen dan bij mannen.
Veel vrouwen accepteren urineverlies als een onvermijdelijk vrouwenkwaal
waar niet veel aan te doen is.

1.1

Definitie
De International Continence Society formuleert urine-incontinentie of
urineverlies als het ongewenst verlies van urine dat sociale of hygiënische
problemen geeft en objectief aantoonbaar is.
Volgens de Werkgroep Classificatie en Coderingen van de WHO is er sprake
van urine-incontinentie wanneer men 2 of meer keer per maand
onwillekeurig urine verliest, ongeacht de hoeveelheid verloren urine.

1.2

Bij welke vrouwen komt urineverlies voor?
Urine-incontinentie is niet leeftijdsgebonden (Van Der Ploeg, 2000), het
komt voor bij
?? 1 vrouw op 10 ouder dan 20 jaar
?? 3 vrouwen op 10 kort na de bevalling
( 1 vrouw op 10 is hierbij blijvend incontinent )
?? 2 vrouwen op 10 ouder dan 50 jaar
?? 5 vrouwen op 10 ouder dan 70 jaar

1.3

Wat zijn de gevolgen van urine-incontinentie?
Afhankelijk van persoon tot persoon en de graad van urineverlies ontstaan
er een aantal gevolgen (Van Der Ploeg, 2000). De belangrijkste zijn de
volgende:
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??

het dragen van maandverbanden of andere opvangmaterialen
huidirritatie
het niet meer durven dragen van bepaalde kledij
bang zijn dat men het gaat zien, ruiken of horen
het verlies aan zelfvertrouwen en het zich bij gevolg steeds meer
gaan beperken in sociale contacten
schaamtegevoel, er niet durven over praten, natte kledij
eenzaamheid, niet durven buiten komen
afwijzend of boos gedrag van de partner
verplicht worden alleen te slapen
schrik hebben voor een operatie
financiële problemen door de aankoop van opvangmateriaal
angst en/of depressie
regressie,…

2.

Het mictiemechanisme

2.1

Anatomie van de urinewegen
Fig.1

Via de hogere urinewegen wordt de urine door de nieren uitgescheiden. De
urine verzamelt zich in het nierbekken en gaat via de urineleiders ( ureters)
naar de blaas. De ureters monden achter-en onderaan de blaas uit
(trigonum). Deze uretermonden (oesta) vormen een soort klepjes die enkel
een neerwaartse urinestroom toelaten.
Tot de lagere urinewegen behoren de blaas en de urinebuis (urethra). In de
blaas wordt de urine verzameld. De urine vloeit dan via de urethra naar
buiten. De mens beschikt over een sluitingsmechanisme zodat men kan
beslissen wanner men wil plassen. Dit sluitingsmechanisme bestaat uit de
blaas, de blaashals, de urethra en de uitwendige sfincter.
2.1.1 De blaas
De blaas is een hol gespierd orgaan en ligt bij volwassenen in het kleine
bekken onder het peritoneum achter de schaambeenderen. De blaas heeft 2
functies namelijk een reservoirfunctie en een evacuatiefunctie. De blaaswand
bestaat uit verschillende lagen:
?? een epitheellaag of een deklaag;
?? een spierlaag ( detrusorspier ) die uitloopt in de blaashals en
de urethra;
Bij het urineren trekt de spierlaag van de blaas samen zodat de urine
uitgeperst wordt. Verder blijft de blaasspier ontspannen. De blaasspier trekt
buiten de wil van de persoon samen. De blaascapaciteit bij de vrouw
bedraagt tussen de 450 en 550cc.

Fig. 2 Blaasstructuur

2.1.2 De blaashals
Vormt de overgang tussen de blaas en de urinebuis. De blaashals bestaat uit
een deklaag en een spierlaag, die een voortzetting is van de blaasspier. De
blaashals moet gesloten zijn tijdens het vullen van de blaas en moet zich
goed openen tijdens het urineren. Deze spier werkt eveneens buiten de wil
van de persoon.
2.1.3 De urethra of de urinebuis ( urethra feminina )
Het is de overgang tussen de blaashals en de buitenwereld. Deze buis heeft
dezelfde lagen als de blaas en de blaashals. Bij de vrouw is de urinebuis
slechts 3 tot 4 cm lang en bevindt ze zich vlak naast de vagina. De korte
urethra is een verklaring voor verschillende incontinentieproblemen. Rond de
urethra zijn er spieren en zenuwen die ervoor zorgen dat er een
sluitingsdruk ontstaat. Ook de korte afstand tussen vagina en aars maakt
vrouwen kwetsbaarder voor urinewegontstekingen. De invloed van
hormonen op de sfincters verkaart dan weer het hoger aantal incontinente
vrouwen op leeftijd of in de menopauze ( er ontstaat een daling van de
urethrale weerstand door het oestrogeen tekort ).

2.1.4 De in- en uitwendige sfincter
Fig. 3

De spierbundels in de blaaswand zetten zich verder in de urinebuis waar ze
een binnenste sluitspier vormen nl. de interne sfincter. De inwendige sfincter
speelt een belangrijke rol bij het continentiemechanisme. Dit is het
mechanisme waarmee wij controle hebben over het ledigen en het
ophouden van de urine in de blaas. De sfincter is gespannen tijdens de
vulling van de blaas en ontspant zich wanner men wil plassen.
De externe sfincter of de buitenste sluitspier is een circulaire spier rond de
urethra. Deze spier maakt deel uit van de bekkenbodemspieren. Met de
externe sfincter kan de urinestraal tijdens de mictie bewust worden
onderbroken. Deze sluitspier is voor de continue functie van het
continentiemechanisme van weinig betekenis. Zij speelt een rol bij het
starten en stoppen van de mictie.
Aangezien de blaas, de blaashals en de urethra dicht bij elkaar liggen in de
buikholte zal bij een plotse drukstijging door hoesten, persen etc. de druk op
deze delen toenemen. Hierdoor gaan vnl. vrouwen gemakkelijk urine
verliezen.
2.2

De bekkenbodemspieren
De belangrijkste functie van de bekkenbodem is het efficiënt ondersteunen
en afsluiten van de blaas en het rectum. Tijdens het plassen en ontlasten
moeten deze spieren zich goed kunnen ontspannen. Op deze manier regelen
ze de uitscheiding van urine en faeces. Om deze activiteit goed te kunnen
uitvoeren, moet een bekkenbodem de juiste spierspanning hebben. De
spieren moeten goed kunnen ontspannen om de urine door te laten, maar
moeten ook goed kunnen aanspannen om de urine goed tegen te houden.
Bij onvoldoende ontspanning gebeurt het plassen en het ontlasten
onvolledig, wat aanleiding kan geven tot urineresidu in de blaas en tot
obstipatie in het rectum. Dit kan de aanleiding vormen voor urineverlies en
stoelgangverlies (overloop).

Fig. 4

De bekkenbodemspieren van een vrouw liggen inwendig en zijn door de wil
te beïnvloeden. Bij de vrouw gaan ze ook de baarmoeder ondersteunen.
Voornamelijk bij drukvergroting in de buikholte zoals bij niezen, lachen,
tillen, hoesten is deze functie van groot belang. Bij onvoldoende spierfunctie
kan er urineverlies, ontlasting of flatus optreden.
2.3

De bezenuwing en reflexen van de urinewegen
De blaas en de sfincter staan onder een ingewikkelde controle van
verschillende zenuwcentra (blaascoördinatiecentrum) in de hersenen. Dit
controlesysteem ligt in de frontale schors van de hersenen. De blaas en de
sfincter zijn twee aparte organen die door de hersenen gedwongen worden
om samen te werken. Zij hebben een verschillende bezenuwing en werking.
Het bevat niet alleen het autonome zenuwstelsel ( orthosympatisch en
parasympatisch ) maar ook somatisch of willekeurig zenuwstelsel.
De hogere zenuwbanen (dorsaal) zorgen vnl. voor afsluiting m.a.w. voor
relaxatie van de blaasspier en spanning van de uitwendige sfincter ( via
orthosympatische bezenuwing ). De lagere zenuwbanen staan in voor mictie
m.a.w. spanning van de blaasspier en ontspannen van de sfincter ( via
parasympathische bezenuwing ). Het somatische zenuwstelsel zorgt voor het
openen of sluiten van de sfincter en de bekkenbodemspieren.Normaal gezien
werkt het urineren als volgt: in het coördinatiecentrum wordt men zich
bewust van de drang tot plassen. De coördinatie van het plassen wordt hier
geregeld: de frequentie, de kracht van het uitplassen en het vasthouden van
de spierspanning. Het ruggemerg fungeert hierbij als geleider.

Fig. 5

Reflexen uitgaande van de reflexboog ( het niveau t.h.v. de laatste thoracale
en eerste lumbale rugwervels ) vormen als het ware directe schakel tussen
een gevoelszenuw en een bewegingszenuw. De gevoelszenuw geleidt
prikkels van de blaas naar de hersenen. In de blaaswand zitten receptoren
die prikkels ontvangen, deze geven aan wanneer de blaas vol is.De
bewegingszenuw geleidt prikkels van de hersenen naar de blaas. Van zodra
de blaas gevuld is met 100 tot 200 cc urine voelt men de eerste aandrang.
Het is aan te raden om deze te onderdrukken en pas te urineren als het echt
moet, wat bij een tweede aandrang met een blaasvulling rond 300 cc wel
het geval zal zijn. Normaal gesproken moet men in staat zijn om deze
aandrang te onderdrukken tot men een geschikte plaats om te plassen
gevonden heeft.

2.4

Fysiologie
De blaas en de urethra vormen in fysiologisch opzicht samen één orgaan dat
in normale omstandigheden in staat is tot het opslaan, het vrijwillig lozen
van urine en het voorkomen van ongewild urineverlies. Zolang de druk in de
urethra groter blijft dan die in de blaas, kan er geen urineverlies optreden.
De opstapeling en de lozing van urine wisselen elkaar af zodat je kan
spreken over een cyclus nl. de vullingsfase, de drangfase, de fase voor de
lediging en de uiteindelijke urinelozing.

2.4.1 De vullingsfase
Via de urineleiders vloeit de urine in de blaas, dit met een gemiddelde
druppelsnelheid van één milliliter per minuut. Tijdens het vullen van de lege
blaas ontspant de blaasspier de blaaswand en gaat ze zich geleidelijk aan
uitrekken. Door de vulling neemt de spanning van de blaaswand toe. De
urethra en de bekkenbodemspieren zijn op dit moment aangespannen en
sluiten de blaas af.
Fig. 6

2.4.2 De drangfase
De eerste plasdrang voel je bij een volume van 100 tot 200cc, het tweede
signaal laat zich voelen bij een blaasinhoud van 300 tot 500cc. Vanaf dat
moment stijgt de druk van de blaaswand heel snel.
2.4.3 De fase voor de lediging
Hierbij gaan de vrouwen op het toilet zitten om te urineren. De
bekkenbodem en de blaashals dalen in, waardoor de druk in de urethra
verlaagt. Wanneer de druk in de urethra lager is dan in de blaas, begin je te
plassen.

Indien men de fase voor de lediging niet kon uitstellen, gaat men
onmiddellijk over van de drangfase naar de urinelozingen krijgt men te
maken met incontinentieproblemen. De bekkenbodemspieren die bij normaal
functioneren de blaaslediging kunnen uitstellen, worden immers niet
ingeschakeld.
2.4.4 De urinelozing
Plassen doe je op een voor jou aanvaardbare plaats en moment. Om de
blaas volledig te ledigen zal men het afsluitmechanisme van de urethra en
de bekkenbodemspieren gedurende een bepaalde tijd volledig en
aanhoudend ontspannen. Terzelfdertijd moet de blaasspier samentrekken,
waardoor de druk in de blaas toeneemt en de urine weg vloeit.
Tijdens het ledigen zal de blaasdruk geleidelijk aan afnemen. Voor het einde
van de lozing, trekt de blaasspier nog éénmaal krachtig samen, dit om de
blaas zo volledig mogelijk te ledigen. Na de lozing neemt de blaas zijn
normale rustspanning terug aan.

3.

Soorten urine-incontinentie bij vrouwen
Er worden verschillende vormen van urine-incontinentie onderscheiden. De
meest gebruikte indeling is gebaseerd op de definities van de International
Continence Society.

3.1

Echte incontinentie

3.1.1 Stressincontinentie of inspanningsincontinentie
Dit is het optreden van onwillekeurig urineverlies bij intra-abdominale
drukverhoging zoals bij hoesten, niezen, lachen, bukken, tillen,… . Het
urineverlies houdt op als de drukverhoging voorbij is. De rest van het
mictiepatroon is normaal.
Oorzaken:
?? verzwakte, verslapte, beschadigde bekkenbodemspieren en/of
blaashals ( sfinctermechanisme ) dit t.g.v. overgewicht,
ouderdom, baarmoederprolaps ( na zwangerschap en bevalling
), gedaalde urethrale weerstand door oestrogeen tekort ( postmenopauzaal ), …
?? aandoeningen t.h.v. de urinewegen: urineweginfecties, te
kleine blaascapaciteit, overvulde blaas, functiestoornis van de
lagere urinewegen,…
?? anatomische afwijkingen, urologische en/of gynaecologische
operaties vb. na hysterectomie,
Fig. 7

3.1.2 Urge-incontinentie of aandrangincontinentie
Hier hebben we urineverlies als gevolg van onwillekeurige, voortijdige
contractie van de blaasspier dit tijdens de vullingsfase. Het is de plotse,
dringende behoefte om te plassen die vaak niet beheerst kan worden tot het
toilet bereikt is. Kenmerkend hiervoor zijn: matig tot groot urineverlies, ook
in rust optredend, pollakisurie (frequente mictie), nycturie (vaak ’s nachts)
en een daling van de blaascapaciteit.

Oorzaken:
?? vermindering van de elasticiteit van de blaaswand bij oudere
vrouwen
?? defecten aan het centr ale zenuwstelsel bij C.V.A., tumoren,
dementie, Parkinson, M.S., hersenbeschadiging
?? ruggenmerg: tumoren, metastasen met aantasting van de
inhiberende banen
?? beschadigde zenuwuiteinden bij stofwisselingsziekten zoals
diabetes
?? psychische factoren
?? blaas: cystitis, blaastumoren, faecalomen, baarmoederprolaps
?? medicatiegebruik bv. diuretica
Urge-incontinentie kan op alle leeftijden voorkomen , maar vnl. bij bejaarden
( het vormt ongeveer 60% van alle incontinentie bij bejaarden )
3.1.3 Gemengde incontinentie
Dit is een mengvorm van stress- en urge-incontinentie, die vaak voorkomt
bij oudere vrouwen. Dit is een bijzonder vervelende situatie, omdat het
urineverlies over het algemeen groot is. De oorzaken werden reeds hoger
omschreven.
3.1.4 Reflexincontinentie of neurogene incontinentie
Hier is er onwillekeurig verlies van urine in afwezigheid van een normale
mictiedrang. Reflexincontinentie ontstaat door een laesie van het
ruggenmerg, dit betreft een letsel hoger dan het mictiecentrum ( =
reflexboog ). Hierdoor gaat de remmende invloed van hersenschors en –
stam op de blaas verloren en trekt de blaas reflectoir samen ( dit bij relatief
kleine vulling van de blaas ). Het urineverlies gebeurt op ongepaste
ogenblikken en meestal is de blaaslediging niet volledig (er is residu met
infectiegevaar) de ledigingsreflexen kunnen uitgelokt worden door tapotage.
Oorzaken:
?? dwarslaesie
?? spina bifida
?? tumoren
?? neurologische aandoeningen: MS, Parckinson, dementie,
diabetes, hersenbloedingen,…
?? na operaties t.g.v. de blaas, de baarmoeder, de endeldarm
3.1.5 Overloopincontinentie
Bij overloopincontinentie heeft de patiënt onwillekeurig urineverlies t.g.v.
een overvolle blaas. De blaas kan zich niet ledigen (retentie), zet uit (globus)
en er treedt gemakkelijk weinig tot matig urineverlies op bij beweging,
inspanning of duwen op de buik.
Oorzaken:
?? een outflowobstructie bij urethrastrictuur (bv. na
verblijfskatheter met urethraletsels)

?? een slecht werkende blaasspier ( =blaasatonie ) door: het
plassen steeds te lang uit te stellen waardoor er een
overrekking van de blaas ontstaat met functieverlies of een
verkeerde plastechniek die gedurende jaren werd toegepast
( persen veroorzaakt immers functieverlies )
?? een autonome blaas door een letsel t.h.v. het mictiecentrum
van het ruggenmerg of een letsel t.h.v. de zenuwbanen tussen
het mictiecentrum en de blaas
?? door medicatiegebruik: bepaalde psychiatrische medicatie kan
bij langdurig gebruik de blaasspier volledig buiten werking
stellen
?? faecalomen: zorgen voor obstrucie op de urinebuis vanuit de
darm
3.1.6 Volledige of continue incontinentie
Dit is een toestand waarbij een persoon een continu en voorspelbaar verlies
van urine waarneemt.
Oorzaken:
?? een aangeboren afwijking: bv. urineleiders die in de vagina
uitmonden
?? een ontbrekende opslagcapaciteit van de blaas
?? aantasting van de functie van de blaashals en de urethra t.g.v.:
? operatief ingrijpen
? het te vroeg opblazen van de ballon van de verblijfskatheter,
wanneer deze nog niet ver genoeg is ingebracht
? het niet fixeren van de verblijfskatheter, waardoor er tractie
op de ballon mogelijk is bij het bewegen en het opstaan
? het accidenteel uittrekken van de verblijfskatheter bij
verwarde patiënten
? het urineverlies trachten op te lossen door een streeds
dikkere verblijfskatheter in te brengen
3.2

Functionele incontinentie

3.2.1 Cognitieve of mobiliteitsstoornis
Dit is incontinentie t.g.v. aandoeningen buiten het urogenitale systeem. Het
is een toestand waarbij een persoon onwillekeurig en onvoorspelbaar het
weglopen van urine waarneemt. Het urineverlies treedt op als gevolg van
het gebrekkig functioneren van het lichaam.
Oorzaken:
?? mobiliteitsstoornissen-stoornissen in de handvaardigheid
?? eliminatiestoornissen bv. door obstipatie, te weinig bewegen
?? verkeerde hydratatie bv. te weinig drinken
?? psychische problemen bv. verwardheid, depressie
?? omgevingsgebonden problemen bv. oriëntatiestoornissen
?? verkeerd aangeleerd plasgedrag
?? medicatie bv. diuretica

4.

Redenen waarom urine-incontinentie frequenter optreedt bij vrouwen dan bij
mannen

4.1

Het anatomisch verschil van de bekkenbodem, nl.
De korte urethra van de vrouw
?? De schede bevindt zich achter de blaas. Door het baren van kinderen
kan de voorwand van de schede gaan verslappen, waardoor er
blaasverzakking ontstaat
?? De verzwakking leidt tot een daling van de sluitingsdruk waardoor de
controle op de blaaslediging afneemt
??

4.2

Verslapping van de bekkenbodemspieren door
Het dagelijks functioneren van urethra en anus als doorgang voor
urine en stoelgang
?? Het baren van een kind en seksueel contact. Het sluiten van de
vagina gaat goed als de bekkenbodem een juiste basisspanning heeft.
Hierdoor ontstaat een soort knik tussen de urethra en de blaas en
tussen de anus en de endeldarm.
??

Fig. 8 Baringsproces

4.3

De lichaamshouding
De bekkenbodemspieren worden erg belast wanneer huishoudelijke taken
niet in de juiste houding worden verricht ( tillen, bukken, kinderen
dragen,… ). Hierdoor ontstaat er overbelasting van de bekkenbodem.

4.4

Onbekendheid met het eigen lichaam
Hiermee wordt vnl. de onbekendheid van vrouwen met het onderlichaam
bedoeld, waardoor urine-incontinentie kan ontstaan. Als een vrouw niet weet
hoe haar geslachtsorganen en bijhorende spieren eruit zien en /of
functioneren, kan zij er moeilijk een goede beheersing over hebben.

4.5

Negatieve seksuele ervaringen
Verkrachting of andere vormen van seksueel geweld kunnen een ongunstige
invloed uitoefenen op de continentie.

5

Behandeling

5.1

Stressincontinentie
Oefentherapie:
ademhalingsoefeningen, spierontspanningsoefeningen, houdingsoefeningen,
een juiste houding en toiletgedrag aanleren ( zie bijlage ),
bekkenbodemspieroefeningen o.l.v. de kinesist (vnl. bij vrouwen postpartum
van belang)
Niet operatieve behandelingsmethode door huisarts of gynaecoloog/uroloog
?? Pessariumtherapie
Fig. 9

?? Tampons
Fig. 10

?? incontinent Guard
Fig. 11

?? hormoontherapie b.v. oestrogenen – aacifemine

?? medicatie b.v. sympaticomimetica
?? femina cones
?? urethra-stop
Fig. 12

Operatieve behandelingsmethode:
?? urethrasuspensie (TVT en TOT, zie bijlage)
?? verzakkingsoperatie
?? implantatie, een definitieve sacrale stimulator t.h.v. de sacrale
zenuwen (zie bijlage)
5.2

Urge-incontinentie
Verpleegkundige aanpak:
?? mictietraining ( op vaste tijdstippen naar het toilet )
?? maatregelen om de bereikbaarheid van het toilet te verbeteren
( hogere toiletten, aangepaste kledij die makkelijk te openen
is,… )
?? regeling van het drinken ( verdeeld over de dag en minder ’s
avonds )
Oefentherapie:
?? ontspanningsoefeningen, blaastraining,
bekkenbodemspieroefeningen
Medicatie: blaasspierremmers vb. Ditropan
Psychische begeleiding
Preventie aanleren tegen blaasontstekingen
Operatieve behandelingsmethoden:
?? blaasvergroting
?? blaasvervanging
?? neuromodulatie

5.3

Gemengde incontinentie
Verpleegkundige aanpak: beide vormen van incontinentie kunnen vrij
gemakkelijk herkend, worden via een gerichte vragenlijst (zie bijlage).
Wanneer de patiënte hierbij aangeeft last te hebben van pijn, laat dit al zeer
vlug vermoeden dat ze last heeft van een urinaire infectie. Via de arts
kunnen dan zeer vlug bijkomende maatregelen genomen worden.
Het plaatsen van een blaassonde is algemeen niet aangewezen omdat het
een belangrijke bron van urinaire infectie vomt en het uiteindelijk ook niets
gaat doen aan de oorzaak.

Oefentherapie: bekkenbodemspieroefeningen en mictietraining
Soms ondersteuning met medicatie
Eventueel operatief ingrijpen
5.4

Reflexincontinentie
Intermitterende sondage of permanente sondage
Medicatie: blaasspierremmers vb. Ditropan
Bekkenbodemspieroefeningen
Neurologische revalidatietechnieken:
?? tappoteren
?? crederen
Neuromodulatie ( = pacemaker voor de bekkenbodem ) en stimulatie
Aanleggen van een kunstsluitspier (zeldzaam)

5.5

Overloopincontinentie
Bij urethrastenose:
?? geregelde sondage
?? operatief openklieven van de urethra
Bij blaasatrofie:
?? blaasspierversterkende medicatie vb. muscaran

5.6

Volledige incontinentie
Bekkenbodemspieroefeningen
Medicatie: sympaticomimetica om de weerstand t.h.v. blaashals en urethra
te verhogen
Operatief: vb. plaatsen van een kunstsluitspier

5.7

Functionele incontinentie
Mictie onderzoek:
?? kijk na of hydratatie voldoende gespreid is
?? kijk na of de mictiedrang niet wordt beïnvloed door: medicatie,
stoornissen van de psyche, oriëntatie, stoelgang
?? is de mictiehouding juist
?? zijn er goede mictiegewoonten
Mobiliteitsonderzoek:
?? analystisch gezien verlopen er tussen de gewaarwording van
het mictiesignaal en het bereiken van het toilet een aantal
fazen:
1. uit bed komen;
2. naar toilet gaan;
3. toilet binnen gaan, licht aansteken, deur sluiten;
4. zich ontkleden;
5. zich installeren op het toilet.
In elke fase kan er zich een vertraging voordoen wat dan zal resulteren in
urineverlies.

6.

Praktijkonderzoek

6.1

Opzet
Na alle interessante theorie over de verschillende soorten incontinentie, was
ik voornamelijk nieuwsgierig naar de huidige verpleegkundige aanpak van
urine- incontinentie bij vrouwen in het ziekenhuis. Samen met Mr. Pieters
ben ik ertoe gekomen om een casus op te stellen waarmee ik
verpleegkundigen van de afdelingen inwendige, chirurgie en geriatrie zou
gaan bevragen.
De bevragingen zouden volledig anoniem verlopen en op vrijwillige basis. Als
enigste herkennispunten werden het ziekenhuis, de afdeling en het aantal
dienstjaren van de verpleegkundigen( in maanden uitgedrukt ) genoteerd.
Waarom viel mijn keuze op deze afdelingen?
Ikzelf werk reeds een zestal jaar met veel enthousiasme op de Interne
Dienst van het Jan Palfijn ziekenhuis site 2 te Gent (voormalig Instituut
Moderne). Onze patiëntenpopulatie varieert qua leeftijd gemiddeld tussen 45
tot 90 jaar. Zeer regelmatig krijgen we dus te maken met incontinentie, al
dan niet als primaire pathologie of klachten. Vandaar dat we voor het
opstellen van de casussen twee leeftijdscategorieën bedacht hebben.
Enerzijds een dame van 58 jaar en anderzijds een dame van 78 jaar met
dezelfde problematiek. Op deze manier kon ik mijn horizon verleggen en
verpleegkundigen van zowel chirurgische afdelingen en geriatrische
afdelingen met een reële situatieschets gaan bevragen.
Casus 58 die aan de verpleegkundigen werd voorgelegd, ziet er als volgt uit:
Mevr. Belinea Louise is een 58 jarige dame die met een acute pneumonie wordt
opgenomen op de spoedafdeling. Ze maakt reeds een drie-tal dagen koorts en hoest
hevig. Louise werkt in de horeca en rookt ongeveer anderhalf tot 2 pakjes sigaretten
per dag. Louise komt op de afdeling met een infuus en de nodige antibiotica
therapie.
Bij de verzorging van de patiënte merk je dat haar steeklaken nat is en zie je ook dat
Louise een dun inlegkruisje draagt. Wat ga jij als verpleegkundige doen?
Casus 78 is de volgende:
Mevr. Belinea Louise is een 78 jarige dame die met een acute pneumonie wordt
opgenomen op de spoedafdeling. Ze maakt reeds een drie-tal dagen koorts en hoest
hevig. Louise is een actieve grootmoeder die ongeveer 1 pakje sigaretten per dag
rookt. Louise komt op de afdeling met een infuus en de nodige antibiotica therapie.
Bij de verzorging van de patiënte merk je dat haar steeklaken nat is en zie je ook dat
Louise een dun inlegkruisje draagt. Wat ga jij als verpleegkundige doen?
In totaal heb ik de casus voorgelegd aan 90 verpleegkundigen. Twee derden
van de verpleegkundigen heb ik binnen ons eigen Jan Palfijn ziekenhuis (site
1 en 2) bevraagd.

Verder heb ik ook toelating gevraagd en verkregen in het U.Z. Gent en in het
A.Z. Zusters van Barmhartigheid te Ronse. Mijn interesse over de aanpak
van onze noorderburen heeft mij ertoe aangezet om ook eens mijn licht op
te steken in het streekziekenhuis De Honte in Terneuzen (Nederland).
Voor het bekomen van de toelating van mijn bevragingen heb ik contact
opgenomen met de directie nursing van de ziekenhuizen en/of de
hoofdverpleegkundigen of adjuncten van de betreffende afdelingen.
De aangedane verpleegafdelingen per ziekenhuis betreffen de volgende
voor:

o
o
o
o
o

Jan Palfijn site 1: inwendige en geriatrie
Jan Palfijn site 2: interne en chirurgie
U.Z. Gent: inwendige-pneumologie en geriatrie
A.Z. Zusters van Barmhartigheid te Ronse: inwendige en geriatrie
De Honte in Terneuzen: inwendige en chirurgie

Tabel 1 Overzicht van het totaal aantal deelgenomen verpleegkundigen per
verpleegafdeling en per ziekenhuis:
Ziekenhuizen

Inwendige
vpkn.

Chirurgische
vpkn.

Geriatrische
vpkn.

Jan Palfijn site 1
Jan Palfijn site 2
U.Z. Gent
A.Z. Zusters van
Barmhartigheid
te Ronse
De Honte in
Terneuzen
Totaal vpkn. per
verpleegafdeling

10
10
5
5

/
20
/
/

20
/
5
5

Totaal vpkn.
per
ziekenhuis
30
30
10
10

6

4

/

10

36

24

30

Algemeen
totaal:
90vpkn.

Uit de tabel kan men afleiden dat er 36 verpleegkundigen van de inwendige,
24 verpleegkundigen van de chirurgische en 30 verpleegkundigen van de
geriatrische verpleegafdeling aan het oplossen van de casus hebben
meegewerkt.
Het gemiddelde aantal jaren dienst van het totaal aantal verpleegkundigen,
situeerde zich tussen minimum 4 maanden en maximum 492 maanden
( = 41jaar ). Om ook hierover enige analyses mogelijk te maken werden de
verpleegkundigen onderverdeeld in dienstjaarklassen:

Tabel 2 Dienstjaarklassen
Dienstjaarklassen van

Aantal verpleegkundigen

0 tot 10 jaar
10 tot 20 jaar
20 tot 30 jaar
30 tot 40 jaar
meer dan 40jaar
Totaal aantal verpleegkundigen

25
27
22
15
1
90

Grafische voorstelling:
KLASSEN
40

30

20

Percent

10

0
O TOT 10 JAAR

20 T0T 30 JAAR

10TOT 20 JAAR

MEER DAN 40 J

30 TOT 40 JAAR

KLASSEN

Omdat er voor de klasse meer dan 40 jaar maar 1 verpleegkundige was,
werd er hier voor verdere analyses geen rekening mee gehouden.
Tabel 3 Per dienstjaarklassen en afdeling krijgen we de volgende tabel:

Dienstjaarklassen Inwendige
0-10 jaar
10-20 jaar
20-30 jaar
30-40 jaar
Meer dan 40jaar
Totaal

11
11
9
5
/
36

Afdeling
Chirurgie

Geriatrie

1
9
8
5
1
24

13
7
5
5
/
30

Totaal aantal
Vpkn.
25
27
22
15
1
90

De casus van de 58 en 78-jarige dame werd elk 45 keer aangewend. Het
gebruik van de casus op de verschillende verpleegafdelingen ziet er als volgt
uit:

Tabel 4 Verdeling casussen

6.2

Verpleegafdeling

Casus 58

Casus 78

Totaal vpkn.

Inwendige
Chirurgie
Geriatrie
Totaal

31
10
4
45

5
14
26
45

36
24
30
90

Omstandigheden waarin de casus werd voorgelegd
In de meeste gevallen was mijn bezoek aan de afdeling vooraf
aangekondigd. Ik heb meestal getracht om de bevragingen te doen voor het
middaguur of rond het uur van de ploegwisseling in de namiddag, dit
voornamelijk om zoveel mogelijk verpleegkundigen te bevragen op een korte
tijdspanne. Gemiddeld duurde mijn gesprek met een verpleegkundige 2 à 5
tot maximum 10 minuten. Belangrijk voor dit onderzoek was dat ik elke
verpleegkundige alleen kon spreken zonder beïnvloeding van derden. Nadat
ik mezelf en het doel van mijn eindwerk had voorgesteld, heb ik elke
verpleegkundige de casus van 58 of 78 voorgelegd. Mijn vraag naar de
verpleegkundigen was dan ook om de voorgelegde situatie te beantwoorden,
zoals zij direct in de realiteit zouden handelen. Veel tijd om na te denken
was er effectief niet, juist omdat die er in de realiteit ook niet altijd is. Bij het
voorleggen van de casussen aan de verpleegkundigen, was het op sommige
verpleegafdelingen rustig en op andere zeer druk. Hierdoor waren de
verpleegkundigen reeds gestreseeerd bij het begin van het oplossen van de
casus, wat nogmaals het realiteitsbeeld weergeeft.

6.3

Evaluatie van de opgeloste casus
Voor de 90 ondervraagde verpleegkundigen had ik met Mr. Pieters een
evaluatieblad opgemaakt, dit om de registratie van de antwoorden voor mij
sneller te laten verlopen. Als eerste hebben we het opvangmateriaal
verbeteren/aanpassen vermeld:
o
Bed verversen.
o
Onderlegger
o
Zwaarder incontinentiemateriaal
o
Sonde
o
Op toiletstoel/WC zetten
Als volgend punt noteerden we: Het urineverlies melden aan iemand anders
o
Dokter
o
Incontinentieverpleegkundige
o
Hoofdverpleegkundige
o
Familie

Een bijkomend aspect is hoe de verpleegkundige dit gaat melden:
o
patiënte is incontinent
o
meer informatie
o
bed nat
o
broek nat
o
verliest
Tot slot hebben we een opsommingslijst gehanteerd i.v.m. het bevragen van
de patiënte omtrent haar urineverlies. We hebben hiervoor gebruik gemaakt van
een bestaande persoonlijke vragenlijst bij stress-incontinentie, uitgegeven
door Gynecare, Johnson & Johnson. Het betreft de volgende vragen:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

heeft u vaak last van ongewild urineverlies?
hoeveel urine verliest u, wanneer er urineverlies optreedt?
bij welke activiteiten treedt ongewild urineverlies op?
moet je direct naar het toilet wanneer u aandrang voelt om te plassen?
hoe vaak per dag moet u plassen?
hoe vaak moet u nachts plassen?
voelt u opeens aandrang om te plassen en verliest u direct daarna
urine,zonder dat u dit kunt voorkomen?
heeft u pijn tijdens het plassen?
bij een sterke aandrang om te plassen,plast u dan veel of weinig?
heeft u het gevoel dat uw blaas na het plassen volkomen leeg is?
heeft u kinderen gebaard?
gebruikt u geneesmiddelen tegen urineverlies?
bent u reeds geopereerd?
…………………………………………………….
…………………………………………………….

Andere bedenkingen of antwoorden van de verpleegkundigen werden
daarnaast door mezelf genoteerd op elk evaluatieblad. Bij het voorleggen
van de casus werd de verpleegkundige steeds gevraagd om goed na te
denken wat zij in eerste instantie bij deze patiënte zouden gaan doen.
Volgens de graad van belangrijkheid die de verpleegkundige zelf aangaf,
werd dit door mij genoteerd op hun evaluatieblad. De verpleegkundigen
waren volledig vrij in hun antwoorden, er werden géén kritische
opmerkingen gemaakt of antwoorden van hen achteraf geëvalueerd. Zelden
heb ik gevraagd om bepaalde aspecten nader toe te lichten (wegens
tijdsgebrek). Ik heb getracht om een open houding aan te nemen tijdens de
bevragingen met respect voor ieders mening.

Bij de verwerking tot analyse werden bepaalde frequent voorkomende
antwoorden gebundeld in:
Acties:
1
2
3
4
5

Intensere observatie
Observatie + bel vlugger beantwoorden
Lekkage infuus nagaan, t° nagaan, incontinentie?
Globus nagaan
Residu bepalen

Opmerkingen:
1
2
3
4
5

Controle medicatie (diuretica)
Operatie?
Discretie
Bekkenbodemspieroefeningen aanraden
Tijdig bellen stimuleren

Varia:
1
2
3
4
5
6.4

Roken afraden
Zeker geen blaassonde!
Zeker geen pamper!
Mictielijst (urine 24uur)
Urinestaal nemen

Verwerking van de resultaten
Dankzij de samenwerking met Mr. De Witte zijn we er via het
computerprogramma SPSS toegekomen, om de meest interessante
resultaten in een tabelvorm te gieten. Op deze wijze kwamen we aan
concreet cijfermateriaal, die we al dan niet hebben omgezet in %.
Na de verwerking van de resultaten werd per onderdeel van de 3
voornaamste antwoorden (al dan niet vermeld door de verpleegkundige):
o
het totale resultaat op 90 verpleegkundigen bepaald
o
er een onderscheid gemaakt per casus 58 en 78
o
er een onderscheid gemaakt per verpleegafdeling
(inwendige, chirurgie en geriatrie)
o
er verschilpunten aangetoond per aantal dienstjaren van de
verpleegkundigen

6.5

Resultaten naar het onderzoek van de verpleegkundige aanpak van urineincontinentie bij vrouwen in het ziekenhuis

6.5.1 Top 3 van de meest vermelde antwoorden
Hiermee bedoel ik dat de verpleegkundigen als eerste het opvangmateriaal
zal verbeteren/aanpassen of eerst het urineverlies zal melden aan iemand
anders of eerst de patiënte zal bevragen omtrent haar urineverlies. Deze
antwoorden worden dan verder ook nog eens per onderdeel geanalyseerd.
Van de 90 verpleegkundigen zijn er 53 of 59% die als eerste de patiënte
gaan bevragen. Daarnaast gaan er 22 verpleegkundigen of 24% die als
eerste het opvangmateriaal verbeteren of aanpassen.
Tot slot kiezen 14 verpleegkundigen of 16% ervoor om het urineverlies te
melden aan iemand anders. Eén verpleegkundige onthield zich van de drie
voornaamste opties. Wanneer we dit bekijken per casus zien we het
volgende:
Tabel 5 Top 3

Casus 58
Casus 78
Totaal

Opvangmateriaal
5
17
22

Als eerste
Urineverlies
melden
8
6
14

Patiënt
bevragen
31
22
53

Totaal
Vpkn.
44
45
89

Hieruit blijkt duidelijk dat men veeleer een dame van 58 zal bevragen over
haar incontinentieprobleem, dan een dame van 78.
Nochtans is de problematiek bij beide hetzelfde. Positief is zeker, dat bij
beide casussen de verpleegkundigen de patiënte eerst gaan bevragen.
Tabel 6 Bekijken we dit per afdeling:
Vpkn. van
de afdeling
Inwendige
Chirurgie
Geriatrie

Opvang- Urineverlies
materiaal
melden
in %
in %
14
16,7
17
12,5
43
10

Patiënt
bevragen in
%
62,8
70,8
46,7

Hier zien we dat volgens het aantal verpleegkundigen, het de chirurgische
afdeling is, die de patiënten procentueel het meest gaat bevragen. Het minst
gebeurt dit door de geriatrische verpleegkundigen.

Tabel 7 Analyse per dienstjaren:
Dienstjaarklassen
0-10 jaar
10-20 jaar
20-30 jaar
30-40 jaar
Meer dan 40jaar
Totaal

Opvangmateriaal
7
5
7
3
/
22

Als eerste
Urineverlies
melden
3
5
3
3
/
14

Patiënt
bevragen
15
16
12
9
1
53

Aantal
Vpkn.
25
26
22
15
1
89

Hierbij zien we dat van 26 verpleegkundigen tussen de 10 tot 20 dienstjaren
er 16 de patiënte gaan bevragen. Eigenlijk liggen de resultaten van de
verschillende klassen dicht bij elkaar.
Het aanpassen of veranderen van opvangmateriaal gebeurt hier het meest
door de verpleegkundigen met 20 - 30 dienstjaren nl. 7 van het totaal aantal
verpleegkundigen. Het melden van urineverlies gebeurt in percentage
uitgerekend het meest door de klasse 30 tot 40 dienstjaren nl. voor 20% of
door 3 van de 15 verpleegkundigen.
Wanneer we dit bekijken per dienstjaarklassen en afdeling zien we dat:
Betreft het bevragen van de patiënten
o
Op een inwendige afdeling dit vnl. gebeurt door verpleegkundigen
met 0-20 jaar dienst
o
Op chirurgie zien we dat dit gebeurt door verpleegkundigen met 1030 dienstjaren
o
Op geriatrie gaan de meeste verpleegkundigen de patiënt bevragen
tussen 0-10 jaar dienst
Betreft het verbeteren/aanpassen van opvangmateriaal
o
Dit verloopt voor alle dienstjaarklassen practisch evenredig
Betreft het melden van urineverlies aan iemand anders
o
Weinig verschillen tussen de dienstjaarklassen
6.5.2 Analyses voor het verbeteren/aanpassen van het opvangmateriaal
Hier heb ik een opsomming gemaakt van de meest gebruikte materialen en
handelingen. Zijnde het bed verversen, het aanwenden van een onderlegger
en zwaarder incontinentiemateriaal. Dit kan bestaan uit een dikker
inlegkruisje of pamper. Verder wordt het plaatsen van een blaassonde en de
patiënt regelmatig op een toiletstoel/WC zetten (=blaastraining) vermeld.

Tabel 8 Resultaten:
Opvangmateriaal verbeteren/aanpassen
Bed verversen
Onderlegger
Zwaarder
incontinentiemateriaal:

Aantal maal vermeldt
op 90 vpkn.
16
19
62

Pamper
Dikker inlegkruisje

17
37
Sonde
4
Op toiletstoel/WC zetten
25
Bij de keuze van het opvangmateriaal wordt het duidelijk dat men in eerste
instantie gaat kiezen voor zwaarder incontinentiemateriaal met name het
dikkere inlegkruisje en pas daarna een pamper. Daarnaast gaat men werken
aan de blaastraining door de patiënt op regelmatige tijdstippen naar het
toilet/WC te helpen. Zo nodig gaan de verpleegkundigen het bed verversen
en het bed voorzien van een onderlegger. Opvallend is ook dat 4 op 90
verpleegkundigen in deze situatie zouden overgaan tot het plaatsen van een
blaassonde.
Tabel 9 Per casus bekeken:
Opvangmateriaal verbeteren/aanpassen
Bed verversen
Onderlegger
Zwaarder
incontinentiemateriaal:
Pamper
Dikker inlegkruisje
Sonde
Op toiletstoel/WC zetten

Casus 58

Casus 78

9
7

7
12

26

36

4
15
/
7

13
22
4
18

Bij de casus van de 78-jarige dame gaat men zien dat men in meerdere
mate voor een pamper zal kiezen, dan voor dikker inlegkruisje. De
blaastraining wordt door het frequent op de toiletstoel/WC plaatsen van de
patiënt ook meer toegepast en de onderlegger wordt vlugger gebruikt.
Ondanks dezelfde pathologie in casus 58 en 78, wordt enkel bij de 78 jarige
dame direct overgegaan tot het plaatsen van blaassonde.

Per dienstjaarklassen en afdeling bekeken
Het verversen van het bed wordt het meest door bij 5 geriatrische
verpleegkundigen op 13 met 0-10 jaar dienst vermeld (17%). Bij 5
inwendige verpleegkundigen van de 11 met 0-10 jaar dienst gebeurt dit voor
14%. Hetzelfde geldt ook voor het aanwenden van een onderlegger, welke
het meest wordt gebruikt op de geriatrische afdeling nl. 37,5% en op
inwendige voor 28%. Dit voor beiden in dienstjaarklasse 0-10jaar.
Zwaarder incontinentiemateriaal wordt meer aangebracht door geriatrische
verpleegkundigen met 0-10jaar dienst nl. 12 van de 13. Hierbij kiezen 5
geriatrische verpleegkundigen voor een pamper en 6 voor een dikker
inlegkruisje.
Het plaatsen van een blaassonde wordt zowel door chirurgische als
geriatrische verpleegkundigen verkozen, dit door mensen met 0-20 jaar en
30-40 jaar dienst.
De toilettraining zou het meest worden aangewend door geriatrische
verpleegkundigen met 0-10 jaar dienst nl. 8 verpleegkundigen op 13.
6.5.3 Analyses voor het melden van urineverlies aan iemand anders.
Er werden 4 mogelijke indelingen gemaakt nl. de dokter, de
incontinentieverpleegkundige, de hoofdverpleegkundige en de familie. Soms
werd door de bevraagde verpleegkundige ook een combinatie voorgesteld.
De resultaten hiervan zijn de volgende :
Tabel 10 Meldpersonen
Melden aan
Dokter
Hoofdverpleegkundige
Dokter en
incontinentieverpleegkundige
Dokter en
hoofdverpleegkundige
Dokter en familie
Totaal

Aantal maal vermeldt
op 90 vpkn.
50
1
2
3
1
57

In alle ziekenhuizen bleek de dokter de meest aangesproken persoon nl. 50
verpleegkundigen van 57 zouden het eerst aan de arts melden.
De hoofdverpleegkundige werd vaak in combinatie met de arts vermeld.
De incontinentieverpleegkundige werd enkel in het ziekenhuis De Honte
vermeld, waar de functie van een incontinentieverpleegkundige reeds een
gekend begrip is.

Wat ik persoonlijk belangrijk vond was of men dit melden aan iemand
anders, met of zonder toestemming van de patiënt ging doen. Ik kwam tot
de volgende bevindingen:
Tabel 11 Toestemming
Melden aan iemand anders

Aantal maal vermeldt op
90 vpkn.

Met toestemming van de
patiënt
Zonder toestemming van de
patiënt
Totaal

23
7
30

Van de 30 verpleegkundigen die de toestemming van patiënten vermeld
hebben zijn er 23 verpleegkundigen die rekening houden met de mening van
de patiënt. De andere 7 verpleegkundigen zeggen het aan de arts ook
zonder toestemming van de patiënt.
Wat ik ook trachtte te achterhalen was, wat de verpleegkundigen nu gaan
melden aan bv. de arts of de hoofdverpleegkundige.
Er werden 5 onderverdelingen gemaakt:
o
o
o
o
o

De patiënt is incontinent
Meer informatie
Het bed is nat
Haar broek is nat
De patiënte verliest

Hierover kan ik echter geen concreet cijfermateriaal vrijgeven, omdat deze
vraag bij de verpleegkundigen vaak verontwaardigend overkwam. Het
maakte voor hen niet echt uit hoe dit geformuleerd werd, de arts zou hen
wel begrijpen. Vandaar dat ik na een 10 tal bevragingen van
verpleegkundigen gestopt ben met doorvragen over dit onderdeel.
6.5.4 Analyses over het bevragen van de patiënte omtrent haar urineverlies
Algemeen: voor een vlugge verwerking van de antwoorden van de
verpleegkundigen heb ik me gebaseerd op de persoonlijke vragenlijst van
Gynecare / Johnson & Johnson. Deze lijst kan ook door een arts gebruikt
worden voor het bepalen van het soort urine-incontinentie en aldus het
starten van een toepasselijke therapie.

Tabel 12 Vragenlijst
Vragenlijst

Aantal maal vermeldt
op 90 vpkn.

Vaak last van
Hoeveel
urineverlies
Activiteiten
Direct naar het
toilet bij aandrang
Hoe vaak plassen
per dag
Hoe vaak plassen
per nacht
Opeens aandrang
om te plassen
Pijn tijdens het
plassen
Sterke aandrang
veel/weinig
plassen
Blaas leeg na het
plassen
Kinderen gebaard
Geneesmiddelen
tegen urineverlies
Reeds geopereerd

63
13
23
3
4
3
1
5
4
3
/
2
1

De meest gestelde vraag bij het bevragen van de patiënt is zonder meer:
“Heeft u last van ongewild urineverlies?”; dit door 63 van de 90
verpleegkundigen. Daarnaast toetsen de verpleegkundigen bij welke
activiteiten dit plaats vindt en om hoeveel urineverlies dat dit dan wel gaat.
Andere vragen worden weinig gesteld. Aan de gevolgen van het baren van
kinderen denkt niemand.
Per afdeling en dienstjaren:
Globaal genomen voor de 3 meest gestelde vragen ziet men dat het vnl. de
verpleegkundigen van de chirurgische dienst zijn die procentueel, de
patiënte het meest gaan bevragen, gevolgd door de inwendige en
geriatrische verpleegkundigen. De chirurgische dienst gaat het meest
verschillende vragen gaan formuleren voor 24 verpleegkundigen 9, de
inwendige houdt het bij 11 op 36 verpleegkundigen en geriatrie bij 3
verschillende vragen op 30 verpleegkundigen.

Tabel 13 Last van/hoeveelheid en activiteiten per dienstjaarklassen en
afdelingen:
Afdelingen Dienstjaarklassen
Inwendige 0-10 jaar
10-20 jaar
20-30 jaar
30-40 jaar
Totaal
Chirurgie
0-10 jaar
10-20 jaar
20-30 jaar
30-40 jaar
Meer dan 40jaar
Totaal
Geriatrie
0-10 jaar
10-20 jaar
20-30 jaar
30-40 jaar
Totaal

Last van
9
10
6
3
28
1
7
6
5
1
20
9
3
1
2
15

Hoeveelheid
5
3
/
/
8
1
2
/
/
/
3
1
1
/
/
2

Activiteiten
5
2
3
2
12
1
2
2
1
/
6
1
2
/
2
5

Evaluatie tabel last van:
Bij de inwendige verpleegkundigen zien we dat dit vnl. bevraagd worden in
de klasse van 10 tot 20 jaar dienst nl. bij 10 van de 11 verpleegkundigen.
Ook bij de chirurgische afdeling is dit het geval nl. bij 7 van de 9
verpleegkundigen. In de geriatrie is de klasse 0-10 jaar dienst de koploper in
het bevragen nl. door 9 van de 13 verpleegkundigen.
Evaluatie tabel hoeveelheid/activiteiten:
Voor beide tabellen wordt deze vraag het meest gesteld door de inwendige
verpleegkundigen nl 5 van de 11 in de klasse 0-10 jaar dienst. Bij de andere
diensten ligt dit aantal vraagstellingen hieromtrent gevoelig lager.
Alle andere mogelijke vragen werden weinig vernoemd en worden bijgevolg
niet vermeld.
6.5.5 Bijkomende acties, opmerkingen en varia
Tijdens het bevragen van de verpleegkundigen werden er frequent dezelfde
acties en opmerkingen vermeld. Vandaar dat ik er ook een aparte evaluatie
van gemaakt heb.

Tabel 14 Acties:
Acties
Intensere observatie
Observatie + bel vlugger
beantwoorden
Lekkage infuus nagaan, t°
nagaan, incontinentie?
Globus nagaan
Residu nagaan

Aantal maal vermeldt op 90 vpkn.
16
2
15
2
6

Hierbij zien we dat 16 verpleegkundigen van de 90, de patiënten
nauwlettender gaan observeren. Anderzijds gaan ze ook eventuele lekkage
van het infuus nagaan, t° controleren en bekijken ze of het wel degelijk door
urineverlies is dat de patiënt haar bed nat is. 6 Verpleegkundigen zouden het
urineresidu bij de patiënte nagaan, ter controle van overloopincontinentie.
Slechts 2 verpleegkundigen melden dat ze een eventuele globus bij de
patiënten zouden nazien en naast observatie ook de bel vlugger proberen te
beantwoorden.
Tabel 15 Opmerkingen:
Opmerkingen
Controle medicatie (diuretica)
Operatie?
Discretie
Bekkenbodemspieroefeningen
aanraden
Tijdig bellen stimuleren

Aantal maal vermeldt op 90 vpkn.
6
5
21
6
9

We zien hier dat 23,3% of 21 verpleegkundigen van de 90 een discrete
aanpak van deze problematiek zeer belangrijk vinden. Daarnaast gaat men
de patiënte ook gaan stimuleren om tijdig te bellen. Dit is aangehaald door 9
verpleegkundigen. 6 Verpleegkundigen zouden ook controle doen van
medicatie, met name op het gebruik van diuretica. Deze medicatie kan
incontinentie tijdelijk doen toenemen. Verder denken 6 verpleegkundigen
ook aan het nut van bekkenbodemspieroefeningen via de kinesisten.
Tot slot zouden 5 verpleegkundigen de patiënten reeds aanraden om zich via
een operatieve ingreep te laten helpen.

Tabel 16 Varia:
Varia

Aantal maal vermeldt op 90 vpkn.

Roken afraden
Zeker geen blaassonde!
Zeker geen pamper!
Mictielijst (urine 24u)
Urinestaal nemen

5
5
10
7
13

Wat mij opviel tijdens de bevragingen was dat verpleegkundigen vrij vlug
een urinestaal zouden nemen, dit om een urinaire infectie uit te sluiten nl.
bij 13 van de 90. Daarnaast was er bij het lezen van de casus bij 10
verpleegkundigen de onmiddellijke reactie om zeker niet direct een pamper
aan te doen, dit zou gewenning en toename van urine-incontinentie alleen
maar in de hand kunnen werken. Waar door 7 verpleegkundigen spontaan
aan gedacht werd, was het aanleggen van een mictielijst. Dit om na te gaan
hoeveel de patiënt spontaan plast en hoeveel urine ze verliest over 24u.
Ook zijn 5 verpleegkundigen resoluut tegen het plaatsen van een
blaassonde, omdat dit meer schaadt dan baat bij urine-incontinentie. Tot slot
reageren 5 verpleegkundigen ook afkeurend op het rookgedrag van de
patiënte.
Andere vermeldenswaardige bemerkingen:
Een aantal verpleegkundigen zouden naast het verbeteren van
opvangmateriaal vnl. overgaan tot een intensere verzorging zoals het
frequenter toedienen van een intiem toilet.
Men vond het belangrijk om de patiënte voldoende uitleg te geven over het
aanwezige gamma van incontinentiemateriaal in het ziekenhuis. Men zou de
patiënte helpen om het juiste incontinentiemateriaal aan te wenden bv.:
verliest de patiënte veel urine door het veelvuldige hoesten, dan doet men
voorlopig een pamper aan. Is de toestand van de patiënte verbeterd en het
urineverlies sterk verminderd doordat de patiënte minder hoest, dan kan
men overschakelen op een dik inlegkruisje. Vnl. ’s nachts zou men een 78
jarige dame een zware pamper aandoen (het aspect laten doorslapen wordt
hier ook vermeld). Men noemt dit ook een vorm van afbouwen: starten met
zwaar incontinentiemateriaal zoals pampers, om uiteindelijk te eindigen met
licht incontinentiemateriaal of zelfs geen meer. Bepaalde verpleegkundigen
gaan dit uitvoerig proberen te bespreken met hun patiënte zodanig dat er
geen pampergewenning optreedt. Naast het gebruik van pampers worden
ook meer en meer de incontinentiebroekjes aangeprezen. Niet alleen de
regelmatige controle en het verschonen door de verpleegkundigen is
belangrijk, maar ook dat de patiënte zelf gemakkelijk aan het
incontinentiemateriaal kan, zodat ze dit zo nodig zelf kan vernieuwen.
Bij het plaatsen van een verblijfsonde heeft de verpleegkundige aan dat
dit slechts tijdelijk is, nl. als comforttherapie. Na overleg en overreding van
de patiënte zou de verpleegkundige bij kortademigheid en algemene
mindere toestand van de patiënte er niet aan twijfelen om een blaassonde te

plaatsen. Het frequent plaatsen van de bedpan kan haar alleen nog maar
meer uitputten. Daarnaast wordt het plaatsen van een blaassonde ook direct
voorgesteld voor het makkelijker bijhouden van de diurese. De
verpleegkundigen stellen voor om na een paar dagen bij een verbeterde
algemene toestand van de patiënte, de blaassonde af te klemmen om
vervolgens te verwijderen.
Er zijn verpleegkundigen die de patiënte zouden stimuleren om op
regelmatige tijdstippen naar het toilet/op de toiletstoel te gaan
(indien ze mobiel zijn). Zoniet biedt men de patiënte aan om de bedpan te
gebruiken. Ze beseffen dat deze verpleegkundige aanpak meer werk vraagt,
maar op termijn toch de moeite loont. Anderzijds wordt er door
verpleegkundigen nog gedacht dat blaastraining geen nut heeft en dat het
hoort bij de leeftijd van een 78 jarige.
Waar er ook belang aan wordt gehecht is de toestand voor opname. Was
er dan al sprake van urine-incontinentie? Men zou de patiënte vragen hoe zij
dit probleem thuis oploste. Er werd me ook vaak gevraagd of de patiënte
psychisch niet verward of dementerend was. Wat hun aanpak volledig zou
wijzigen.
Frequent kreeg ik te horen dat de verpleegkundigen de patiënte niet in
verlegenheid wilden brengen en respect zouden tonen voor haar mening.
Een aantal maal werd me verteld dat de verpleegkundigen eerst de reactie
van de patiënte ging afwachten i.v.m. haar urineverlies.
Zelden zou men bij de familie gaan informeren of dit incontinentieprobleem
discreet voorleggen aan het verpleegkundig team.
Belangrijk vonden verpleegkundigen het om de patiënte gerust te stellen.
Ook werd er regelmatig geïnformeerd of ze reeds met iemand over haar
probleem gesproken had, bv. de huisdokter.
Uitzonderlijk werd heeft een verpleegkundige het aangehaald om de
patiënte verder te stimuleren om voldoende te drinken.
Andere ideeën die werden aangehaald:
o
voorstel tot het nemen van een overzicht abdomen
o
voorstel tot een bloedafname met bepaling van CRP
o
nagaan of de patiënt veel cafeïnehoudende dranken nuttigt
o
eventuele toediening van hoestsiroop, zodanig dat het hoesten en het
urineverlies afneemt
Ook zou men bij afname van t° en hoesten de patiënte herevalueren i.v.m.
haar urine-incontinentie. Indien dit probleem nog niet zou opgelost zijn, dan
zou men de patiënte zeker trachten te overtuigen voor bijkomende
onderzoeken en een aangepaste behandeling.
Tot slot wordt aangekaart dat urine-incontinentie decubituswonden zal in
de hand werken. Vandaar dat een zekere vorm van decubituspreventie moet
worden toegepast vb. bij bedlegerigheid het plaatsen van een tempurmatras in het bed,… .

6.6

Meest wenselijke oplossing van de casus
Zoals door de meeste verpleegkundigen vermeld, was dit in eerste instantie
het bevragen van de patiënte. Hoe meer concrete vragen de
verpleegkundige stelt, hoe beter het beeld van de problematiek van de
patiënte van voor en tijdens haar opname. Zo kun je als verpleegkundige
zelf achterhalen om welke vorm van urine-incontinentie het hier gaat.
Wanneer we de casus bekijken, dan zien we dat beide dames hevig hoesten
(= abdominale drukverhoging) en extra vocht krijgen toegediend via een
infuus. Wanneer we de geziene theorie ter hand nemen, dan zien we
duidelijk dat het hier over een combinatie van stress en urge-incontinentie
gaat. Wanneer men een inlegkruisje ziet bij een 58 of 78 jarige dame, dan
kan men reeds vermoeden dat haar urineverlies reeds langere tijd plaats
vindt.
De eerste stappen bij het verbeteren en / of aanpassen van opvangmateriaal
lijkt nogal evident nl. het bed verversen en eventueel een intiem toilet indien
de patiënte dit zelf niet kan. Daarnaast raad men de patiënte aan om een
dikker inlegkruisje te gebruiken i.p.v. onmiddellijk een luier. Bij onzekerheid
en schrik om het bed nogmaals te bevuilen kan men zonodig een
onderlegger in bed aanbrengen. Het is raadzaam dat de verpleegkundigen
de patiënte tijdig stimuleert om naar het toilet te gaan of deze op de
toiletstoel of bedpan te helpen. Ook moet aangeraden worden om voldoende
te blijven drinken.
De blaassonde wordt bij stress en urge-incontinentie zeker afgeraden.
Hierdoor gaat men de blaasspierwerking nog meer gaan verzwakken. Er is
ook een reëel gevaar bij het plaatsen van een blaassonde voor een
opstijgende urineweginfectie.
Tot slot kan men het urineverlies melden aan iemand anders, mits
toestemming van de patiënte. Er zijn immers patiënten die afzien van enige
hulp. Vaak komt dit door het taboe en de schaamte die heerst rond urineincontinentie. Vandaar het belang om de patiënte tactvol en voldoende te
gaan informeren.
Verder is het raadzaam om naast het inlichten van de arts en
hoofdverpleegkundige, ook de incontinentieverpleegkundige in het
ziekenhuis (indien aanwezig) te raadplegen. Ook het informeren en
documenteren van familie over incontinentiemateriaal kan de thuissituatie
van de patiënte verbeteren.

6.7

Persoonlijke evaluatie van het praktijkonderzoek

6.7.1 Algemeen
Het idee voor dit onderzoek is ontstaan na brainstorming met Mr. Pieters. Ik
wist vooraf dat dit een zware opgave zou worden om dit te verwezenlijken.
Algemeen kan ik stellen dat het verzoek tot het bevragen van de
verpleegkundigen i.v.m. urine-incontinentie in alle ziekenhuizen door de
directies positief werd aangenomen. Ook de verpleegkundigen waren vaak
enthousiast om mee te werken aan deze bevragingen. Zelfs op momenten
dat het op bepaalde diensten zeer druk en eerder ongelegen was, waren ze
zo vriendelijk om mij te woord te staan.
6.7.2 Evaluatie van de casussen
Wanneer ik nu de casussen evalueer, dan denk ik dat ik door een aantal
opmerkingen van verpleegkundigen, deze op bepaalde punten kan worden
bijgeschaafd. Sommige verpleegkundigen maakten me duidelijk dat bij het
lezen van de laatste regels, ze niet direct aan incontinentie dachten, maar
eerder aan lekkage van het infuus of koorts bij de patiënte.
Het was vnl. de voorstelling van mijn eindwerk die het onderwerp aangaf. Ik
zou de laatste regel nu dan ook wijzigen nl. dat Louise een dun, nat
inlegkruisje draagt.
Verder hadden Mr. Pieters en ik ervoor gekozen om 2 verschillende casussen
te gebruiken nl. deze met een 58 jarige en een 78 jarige dame. Casus 58
was vnl. voorzien voor de afdeling chirurgie en inwendige. Casus 78 vnl.
voor geriatrie en in mindere mate ook voor de andere diensten. Achteraf
gezien kon ik ook slechts 1 casus gemaakt hebben over bv. een dame van
68j die ook frequent aanwezig is op beide diensten en waardoor het maken
van vergelijkingen voor de vermelde afdelingen, nog gemakkelijker verlopen
zou zijn. Deze bedenking werd gemaakt omdat mijn casussen niet overal op
de afdelingen evenredig verdeeld werden, waardoor de bevindingen van alle
diensten niet op dezelfde manier kunnen worden vergeleken. Nu anderzijds
was dat ook niet echt mijn bedoeling. Mr. Pieters en ik wilden aantonen dat
2 verschillende dames met dezelfde problematiek, uiteindelijk alleen al op
basis van leeftijd op de vernoemde afdelingen vaak op een totaal
verschillende manier benaderd werden door verpleegkundigen. Deze opzet is
uiteindelijk wel geslaagd. Het nog steeds aanwezig zijn van bepaalde
opvattingen omtrent het soort opvangmateriaal, komt ook duidelijk aan het
licht.

6.7.3 Evaluatie van het eindresultaat
Vooraleer ik daartoe kom, wil ik kort nog iets zeggen over mijn manier van
bevragen van de verpleegkundigen. Zoals reeds eerder vermeld verliep dit
vaak binnen een zeer korte tijdspanne (minimum 2 à 5 minuten) al dan niet
in gestresseerde omstandigheden, door de aanwezige werkdrukte op de
afdeling. De casus werd vlug gelezen door de verpleegkundigen en hun
reactie werd direct door mij genoteerd.
De reden hiertoe was, dat dit in de realiteit ook zo is. Je wordt als
verpleegkundige met iets geconfronteerd en er wordt meestal ook van je
verwacht dat je er direct een passende oplossing voor klaar hebt. Mijn
overvallend effect met de casus wil echter niet zeggen dat de
verpleegkundigen bepaalde handelingen of vragen in een concrete situatie
daardoor niet zouden stellen. Door deze voorgelegde geschreven situatie,
gaan bepaalde verpleegkundigen op dat moment aan bepaalde oplossingen
niet denken. In de realiteit zou het mogelijk zijn dat ze dit wel zouden doen,
zonder er echter bij stil te staan. Vandaar dat deze kleine steekproef wel
enige interessante resultaten naar buiten brengt, maar dat dit door het
beperkt aantal bevraagde verpleegkundigen, zeker niet te veralgemenen is.
Uiteindelijk kan ik na deze proef tevreden stellen, dat het in de eerste
instantie het bevragen van patiënten reeds in grote mate gebeurt nl. voor
59%. Aan het concreet bevragen van patiënten en het nut hiervan, is wel
enige bijscholing nodig. Uiteraard spelen ook hier factoren tijd, werkdruk
e.a. een voorname rol.
Ook de keuze van het incontinentiemateriaal stelt me vrij tevreden. De
meeste verpleegkundigen kiezen immers in eerste instantie voor een dikker
inlegkruisje en pas in tweede instantie voor een pamper. In de dagelijkse
praktijk zie ik jammer genoeg maar al te vaak dat verpleegkundigen bij
bejaarden zeer snel naar een luier grijpen, wat bij een 58 jarige minder
gebeurt. Vandaar ook mijn betoog om niet zo zeer naar de leeftijd van een
patiënte te kijken maar naar haar problematiek, die duidelijk wordt via
gerichte bevragingen. Het is zeker niet omdat een patiënte tot de groep van
bejaarden wordt gerekend, dat urine-incontinentie normaal is en dat er niets
meer kan aan gedaan worden. Het stimuleren van de patiënten om frequent
naar het toilet te gaan, zich te laten helpen op de toiletstoel of bedpan door
een verpleegkundige blijft belangrijk in het streven naar continentie. Tot slot
moet men volledig overgaan tot het verbannen van een verblijfssonde, bij
deze aanpak van urine-incontinentie.

7.

De incontinentieverpleegkundige in Nederland en de
referentieverpleegkundige (in)continentie in België

7.1

In Nederland

7.1.1 Omschrijving
In Nederland wordt de incontinentieverpleegkundige omschreven als een
verpleegkundige die gespecialiseerd is in het helpen en verplegen van
mensen die ongewild urine of stoelgang verliezen (G.A. Van Dyk,2002).
De patiënten komen meestal bij de incontinentieverpleegkundige terecht via
een verwijzing van de huisarts of de medische specialist. Soms nemen ze
zelf het initiatief om de incontinentieverpleegkundige te consulteren.
7.1.2 Taakinhoud
De belangrijkste rol van de incontinentieverpleegkundige is het geven van
advies en begeleiding aan patiënten. De incontinentieverpleegkundige
behandelt de patiënt via een vaste methode die uit drie stappen bestaat:
o
Diagnosticeren
o
Een verpleegkundige interventie
o
De evaluatie
Diagnosticeren
Dit is het in kaart brengen van de incontinentie. Hiervoor verzamelt de
verpleegkundige gegevens, waarna deze geïnterpreteerd, gegroepeerd en
benoemd worden.
De verpleegkundige interventie
Deze bestaat uit het formuleren van de doelen die men wil bereiken en het
zoeken naar een passende behandeling. Hiermee wordt een planning
opgemaakt van de termijn waarbinnen de doelen bereikt moeten zijn. Hierbij
wordt ook de haalbaarheid van het doel omschreven. Wanneer de oorzaak
echter niet te achterhalen is, richt de behandeling zich op de symptomen.
De evaluatie
De incontinentieverpleegkundige gaat nagaan of haar behandeling effect
gehad heeft. Wanneer ze ziet dat de incontinentie verminderd is, zal ze de
patiënt motiveren om door te gaan met de behandeling.
De incontinentieverpleegkundigen gaan dit proces vnl. begeleiden en
vormen dus niet alleen een bron van informatie over de
behandelingsmethoden en hulpmiddelen.
Ze leren de patiënt ook hoe ze bepaalde hulpmiddelen moeten gebruiken en
lichten hem in over mogelijke problemen hiermee in de praktijk.

Verder begeleidt ze de behandelingen die tot doel hebben de incontinentie
te doen afnemen of zelfs te laten verdwijnen, zoals via het aanleren van
bekkenbodemspieroefeningen, blaastraining,… . Iedere incontinentieverpleegkundige heeft haar eigen aandachtsgebied en specialiteit zoals b.v.
kinderen, patiënten met ontlastingsincontinentie, blaasonderzoek,
urodynamisch onderzoek,… .
Uiteraard wanneer de incontinentieverpleegkundige een patiënt niet zelf kan
behandelen, zal ze hem doorverwijzen naar een specialist. Daarnaast kan ze
de patiënt ook in contact brengen met lotgenotenorganisaties en andere
belangenverenigingen.
7.1.3 VNIV
De Vereniging Nederlandse Incontinentieverpleegkundigen, is de vereniging
waartoe de meeste incontinentieverpleegkundigen zijn aangesloten.
De VNIV informeert haar leden via bijeenkomsten en nieuwsbrieven over
alles wat met incontinentie te maken heeft; nieuwe technieken, nuttige tips
en materiaalkennis.
7.1.4 Raadpleging bij een incontinentieverpleegkundige
Zoals hoger vermeld worden patiënten vaak via een arts doorgestuurd naar
een incontinentieverpleegkundige. Via het internet kan men ook beroep
doen op hen b.v. www.incontinentie.net en www.vniv.nl.
Bij mijn zoektocht naar een Nederlandse incontinentieverpleegkundige die in
een ziekenhuis werkzaam is en aldaar kan worden geconsulteerd door
patiëntenen en verpleegkundigen op de verpleegafdelingen, kwam ik via het
VNIV terecht bij Mv. Hanny Cobussen.
Via e-mail heb ik haar vriendelijk verzocht om eens een concreet beeld te
scheppen van haar taak als incontinentieverpleegkundige. Ze vertelt me dat
de invulling van haar baan als incontinentieverpleegkundige van ziekenhuis
tot ziekenhuis kan wisselen. Via haar kom ik te weten dat er ook in
Nederland een beroepsprofiel “incontinentieverpleegkundige” uit is. Deze
moet een leidraad zijn voor de minimale eisen waaraan een
incontinentieverpleegkundige moet voldoen. Voorlopig is het nog een
concept, welke nog verder moet worden besproken door de VNIV.
Verder laat ik Mv. Cobussen graag zelf aan het woord in de omschrijving van
taak als incontinentieverpleegkundige:
Ik werk als verpleegkundig specialiste incontinentie-en urostomazorg voor
volwassenen en kinderen op de polikliniek Urologie van het Universitair ziekenhuis
St. Radboud, Nijmegen. Ik werk 24 uur per week, waarvan 16 uur patiëntenzorg en 8
uur 'overstijgend'. Ik heb 2 collega's die met mij samenwerken: 1 voor de
incontinentiezorg en 1 voor de stomazorg.
De patiëntenzorg bestaat uit urodynamica en verpleegkundige spreekuren.
Tijdens de verpleegkundige spreekuren geven we blaas-en/of mictietrainingen, uitleg
over het aanleren zelfcatheterisatie, consult over hulpmiddelen (verbanden,
condoomcatheters, catheters, specifieke hulpmiddelen), urostomazorg

(pre- en postoperatief), adviesgesprekken (over diverse onderwerpen in de
incontinentie-en stomazorg). Dit dus bij volwassen en kinderen.
Verder zijn we op consultbasis te spreken voor patienten/ collega's van de
verpleegafdelingen in het ziekenhuis. Op de verpleegafdelingen Urologie werken 2
verpleegkundigen die incontinentiezorg en urostomazorg als aandachtsgebied
hebben. Deze mensen 'stuur' ik aan en heb ik regelmatig overleg mee.
De overige 8 uur (verdeeld over 2 keer 4 uur) doe ik niet-patiëntgebonden taken.
zoals b.v. overleg met de aandachtsvelders, protocollen schrijven, presentaties
voorbereiden (nationaal/ internationaal) en verpleegkundig. onderzoek. Ook ontvang
ik op deze uren vertegenwoordigers van de industrie. Verder beantwoord ik
telefoontjes en b.v. deze e- mail.
Collega.'s uit het land kunnen evt. een dag meelopen.
Wanneer ik terug ga naar mijn praktijkonderzoek en met name de
aanwezigheid van een incontinentieverpleegkundige in het ziekenhuis De
Honte, moet men mij teleurstellen. Mr. Quataert staat volledig achter de
werking van een incontinentieverpleegkundige, dit voor consultering door de
verpleegafdelingen en de patiënten. Jammer genoeg wordt de taak van een
incontinentieverpleegkundige, wegens gebrek aan ruimte en middelen, in
beperkte mate ( zo goed mogelijk) uitgevoerd door een urologische
poliverpleegkundige (zoals in veel ziekenhuizen het geval is). Hij wijst er wel
op dat de incontinentieverpleegkundigen in de thuiszorg zich wel reeds goed
verenigd hebben. Op deze manier kan men patiënten na een
ziekenhuisopname naar hen doorverwijzen.
7.2

In België

7.2.1 Omschrijving
De referentieverpleegkundige (in)continentie wordt door Urobel omschreven
als een verpleegkundige (gegradueerd of gebrevetteerd) die een speciale
opleiding genoot om de incontinente patiënt te begeleiden en hem advies te
geven.
7.2.2 Taakinhoud
De referentieverpleegkundige (in)continentie zal via bevragingen van de
patiënt:
??
het urineverlies in kaart brengen, dit door bijkomende opdrachten
zoals een plas en drinkschema op te stellen, mictiekalender,…
??
informatie geven over het urineverlies en de patiënt ziekte inzicht
bijbrengen
??
informatie verschaffen over de zorgroute en het gebruik van
hulpmiddelen en tijdelijk opvangmateriaal
??
de patiënt motiveren om een behandelende arts te bezoeken voor
diagnosestelling

De referentieverpleegkundige (in)continentie zal er naar trachten om het
bezoek van de patiënt aan de arts op een zo goed mogelijke manier te laten
verlopen. Wanneer de patiënt dit wenst kan de referentieverpleegkundige
(in)continentie voor hem/haar een persoonlijke afspraak met de arts
regelen, reeds een dossier opmaken en eventuele bijkomende onderzoeken
(urinekweek, residubepaling) voor de patiënt regelen.
De referentieverpleegkundige (in)continentie zal verder ook advies geven
naar de thuiszorg en residentiële zorg. Daarnaast zal hij/zij ook instaan tot
verlening van informatie aan geïnteresseerden via voordrachten, telefonische
hulpverlening, folders,… .
Één van de laatste en volgens mij één van de belangrijkste functies is het
voeren van promotie (wat drempelverlagend werkt) en de coördinatie van de
zorg, dit zowel in het ziekenhuis als in de thuiszorg.
7.2.3 Urobel
Urobel is de Belgische Nationale vereniging voor urologische
verpleegkundigen en aanverwanten.
De vereniging staat open voor verpleegkundigen, verzorgenden,
bejaardenhelpsters, paramedici en iedereen die interesse heeft voor deze
specialiteit of deelaspecten ervan. Zij zijn immers van mening dat de
urologische pathologie en de gevolgen ervan zich niet beperken tot binnen
de muren van het ziekenhuis.
Het is dan ook deze vereniging die de drijvende motor is achter de Post
hogeschoolvorming: “Referentieverpleegkundige (in)continentie”, dit in
samenwerking met de Katholieke Hogeschool Leuven, Karel de Grote
Hogeschool Antwerpen en de Hogeschool Gent Vesalius.
7.2.4 Raadpleging bij de referentieverpleegkundige (in)continentie
De patiënten kunnen de referentieverpleegkundige (in)continentie op eigen
initiatief consulteren of worden doorgestuurd via artsen of
verpleegkundigen.
Wat dit item betreft staan we duidelijk nog niet zo ver als onze
noorderburen. Voorlopig is het via het internet nog niet mogelijk om
rechtstreeks een beroep te doen op een referentieverpleegkundige
(in)continentie. Wanneer men zich echter richt tot Urobel, kan men deze
informatie wel verkrijgen.
Het is dan ook op deze manier dat ik via de voorzitter Mr. Pieters, er
uiteindelijk toe gekomen ben om één van de weinige gespecialiseerde
referentieverpleegkundigen (in)continentie in België, te contacteren,
nl. Mv. Martien Ameye.
Mv. Ameye werkt in het St.- Lucas ziekenhuis te Brugge. Naast haar werk in
de polikliniek, wordt zij ook gecontacteerd door verpleegkundigen op de
verpleegafdeling en door patiënten. Ziehier haar relaas over haar boeiende
en belangrijke functie binnen het ziekenhuis:

Mijn taak bestaat enerzijds uit verpleegkundige taken tijdens de consultaties urologie
en heelkunde. Bij heelkunde kom ik de patiënten tegen die incontinent zijn voor
stoelgang. Dit gebeurt meestal tijdens de fase van de onderzoeken, waarna meestal
een heelkundige ingreep volgt. Deze patiënten geef ik me e dat ze mij mogen
contacteren, als ze na de ingreep nog problemen hebben met soiling of
stoelgangsverlies. Dit gebeurt echter zelden. Ze kunnen mij bereiken via het
secretariaat heelkunde-urologie. Ik probeer hen dan te zien tijdens de laatste
opnamedag of als ze op controle komen bij de chirurg.
Stomapat. horen niet in mijn takenpakket, daar hebben we de stomavp voor en soms
verwijs ik pat. door naar hen.Als ze niet in het zkh zijn probeer ik hen wel te helpen,
maar raadpleeg en informeer ik dan de stoma vp achteraf.
Voor urologie verloopt het heel anders. Naast de uren in de polikliniek ben ik voor
vier uren vrijgesteld. Ik doe dan m.a.w geen verpleegkundig werk in de strikte zin,
maar help het incontinentiebeleid in het ziekenhuis uit te bouwen. Dit is een heel
ruim pakket die niet in vier uur te doen is, maar ik doe mijn best.
Het bevat:
-info naar de collega's vp en hoofdvp, geneesheren,...
-hoe omgaan met het urologisch materiaal (sondes, katheters,...)
-procedures van urologische handelingen uitschrijven en hun weg in het ziekenhuis
tot het interne infonet begeleiden
-degelijk urologisch- en incontinentiemateriaal opzoeken vb urinecollectoren,
sonden, luiers.... .
Sommige diensten doen beroep op mij voor de heel "simpele zaken" zoals hoe meet
ik een residu, hoe omgaan met een katheterventiel,.. dit is meestal een dienst die
nagenoeg nooit een urologische pat. heeft vb psychiatrie. Die pat. komen via de
uroloog bij mij terecht. Op de verpleegdiensten weten ze mij wel te vinden voor
concrete vragen. Op elke dienst is er een incontinentieverpleegkundige die alles van
urologie en incontinentie opvolgt. Dit is het aanspreekpunt voor mij.
Andere artsen dan de urologen contacteren mij (nog) niet rechtstreeks, wel soms via
de hoofdverpleegkundige.
Dit is wel het grootste aandeel van mijn tijd. Hoe dit alles ingevuld wordt hangt af
van dienst tot dienst. Ik probeer al mijn interventies aan de gevoeligheden van de
betreffende dienst aan te passen en naar de opgenomen patiënten toe:
- een geschikt inco- verband zoeken
-autosondage aanleren
-condoomcatheters aan passen
-familie, huisarts, thuisverpleging,.. inlichten
-...
De verpleegkundigen van de dienst vragen mij om eens langs te komen.
De ambulante pat. zie ik dan tijdens de uren dat ik de polikliniek doe. Ofwel
bespreek ik hun vragen tijdens de consultatie. Als het te druk is of de vraag te
ingewikkeld of ik heb het juiste materiaal niet, dan vraag ik dat ze langs komen op
de uren dat ik alleen incontinentie doe. De urologen sturen de pat. door naar mij.
Soms krijg ik ook vragen van huisartsen over het incontinentiemateriaal, vervangen
van sonden,...

Zeer interessant vond ik dat er in het St. Lucas ziekenhuis te Brugge op elke
verpleegdienst een referentieverpleegkundige (in)continentie ( zonder
gespecialiseerde opleiding) is, die alles van urologie en incontinentie opvolgt.
De aanpak in dit ziekenhuis wordt door Mv. Ameye als volgt omschreven:
Het incontinentiebeleid valt onder het verpleegkundig departement en wordt
eigenlijk door drie pijlers gevormd nl de werkgroep inco bestaat uit een uroloog, een
geriater, neuroloog,hoofdgeneesheer,directeur nursing, fysiotherapeute,
verpleegkundig middenkader en ikzelf (gespecialiseerde verpleegkundige
incontinentie).
Daarnaast hebben we de werkgroep van de referentieverpleegkundigen inco, dit zijn
verpleegkundigen van de verschillende diensten die een bijzondere interesse hebben
voor alles wat urologie aangaat. Ze hebben zich vrijwillig voor deze werkgroep
geëngageerd. Deze groep kan inderdaad vergeleken worden met de palliatieve
verpleegkundigen. Onze referentieverpleegkundigen hebben geen speciale vorming
gekregen. Op de afdeling werken zij gewoon mee, als er mededelingen zijn i.v.m
urologische handelingen worden zij uitgenodigd. Hun taak is dan de collega's van
hun afdeling op de hoogte brengen. Ook vragen wij aan die verpleegkundigen om
extra aandacht te geven aan het probleem incontinentie naar de patiënt toe. Zij doen
geen registratie van het incontinentiemateriaal (dit gebeurt automatisch) het gaat hier
vooral om kennis van urologisch handelen.
Vroeger hadden we twee werkgroepen nl incontinentie en preventie van
urineweginfecties. Deze twee werkgroepen werden één, vandaar dat niet alleen over
incontinentie gesproken wordt maar ook over urologisch materiaal en handelen.
De derde pijler ben ikzelf (gespecialiseerde verpleegkundige incontinentie)die alle
informatie van bovenuit naar de basis breng en omgekeerd. Ik doe het praktische
werk en probeer te coördineren
Ik heb haar ook gevraagd of een werkgroep rond incontinentie de
gewenste resultaten haalt.
De werkgroep preventie van urineweginfecties werd opgestart omdat er te veel
nosocomiale infecties waren. Deze groep heeft ongeveer 9 maanden intensief
gewerkt om een doorgedreven bijscholing te geven. Nu merken we dat er reeds
minder infecties zijn maar dat het nog beter kan m.a.w. de werkgroep heeft zeker nut
gehad maar de inspanningen moeten nog verder doorgevoerd worden.
De werkgroep incontinentie bestaat nog maar van sept 2003, hier zijn de resultaten
niet zo goed meetbaar.
Ook het nut van haar functie op de werkgroep incontinentie wordt me vlug
duidelijk. Ze probeert op vergaderingen van de werkgroep zo praktisch
mogelijk te houden. Ze geeft hierbij de referentieverpleegkundigen de
ruimte om zelf vragen te stellen of nieuwe dingen aan te brengen. Ze merkt
wel dat er nog een grote nood bestaat aan informatie en dat ze haar wel
zien als een aanspreekpunt. Ze probeert motiverend te werken zodanig dat
de informatie ook toegepast wordt op de werkvloer.
Verder heb ik Mv. Ameye nog de volgende vragen gesteld: nl. hoe staan de
patiënten er tegenover dat ze op "consultatie" kunnen komen bij U?

Denkt U dat er een evolutie zal plaatsvinden zoals er bij de
diabetesverpleegkundige gebeurd is? Daarmee bedoel ik dat ieder ziekenhuis
in de toekomst een incontinentieverpleegkundige zal hebben die door
diensten kan worden geconsulteerd, dat op consultatie gaan bij de
incontinetieverpleegkundige iets gewoon wordt voor de patiënten. Of zal het
begrip incontinentie altijd wel een beetje taboe blijven... .
Mv. Ameye: de patiënten die bij mij komen zijn meestal wel (een beetje) ten einde
raad en zijn blij iemand te zien met kennis van zaken. Ze krijgen ook meteen
materiaal mee om thuis te testen, zo krijgen ze meer moed. Ze weten ook dat ze mij
mogen contacteren als ze in nood zijn of vragen hebben. De praktische kant van
incontinentie wordt minder met de dokter besproken maar meer met mij ("we
kunnen toch niet aan de dokter vragen welke luier we moeten aandoen" hoor ik wel
vaker)
Haar bijzondere slotconclusie wil ik zeker niet weerhouden:
Als het aan mij zou liggen: laat de patiënten maar op consultatie komen bij een
verpleegkundige met kennis van zaken. Ik denk dat dit drempelverlagend
werkt.
Wat betreft het taboe, dit is inderdaad nog zeer groot maar door het te
bespreken en bespreekbaarder te maken wordt het taboe een beetje kleiner.
We hebben nog veel werk te doen...
Om te eindigen kijk ik nog eens terug naar mijn praktijkonderzoek.
Hierbij heb ik vastgesteld dat er voorlopig binnen het Jan Palfijn ziekenhuis
nog geen referentieverpleegkundige (in)continentie aanwezig is. Ik heb
hierover ook een kort gesprek gehad met Dr. De Rie, urologe binnen ons
ziekenhuis. Ook zij staat achter de aanwezigheid van een
referentieverpleegkundige (in)continentie en bijkomende consultering door
patiënten en verpleegkundigen. Ze vindt dat de samenwerking tussen een
arts en een gespecialiseerde verpleegkundige alleen maar ten goede kan
komen voor de patiënten. Een dokter kan immers niet alle
incontinentiemateriaal kennen waardoor een referentieverpleegkundige
(in)continentie bijzonder nuttig zou zijn. Sowieso zal de
referentieverpleegkundige (in)continentie bij problemen de patiënten toch
steeds doorverwijzen naar de arts.
Binnen het ziekenhuis Zusters van Barmhartigheid te Ronse ben ik via
Mv. De Smet aan de weet gekomen dat er men daar intens werk van maakt
van een incontinentie werkgroep. De vergaderingen hierover worden door
haar geleid en voor elke afdeling is er 1 incontinentieverpleegkundige
aanwezig. Éénmaal om de drie maand worden de verbruikcijfers samen met
de firma overlopen en worden de problemen van de afdelingen (eventueel
patiënt gebonden) besproken. Verder zorgt mv. De Smet ervoor dat recente
en interessante vakliteratuur over de incontinentieproblematiek wordt
doorgegeven en doorgenomen door de verschillende verpleegafdelingen.

Tot slot hoop en ijver ook ik er enorm voor dat de referentieverpleegkundige
(in)continentie of de incontinentieverpleegkundige met een gespecialiseerde
opleiding, een even belangrijke ontplooiing mag doormaken als de
diabetesverpleegkundige. Zodanig dat ook de referentieverpleegkundige
(in)continentie in de toekomst in alle ziekenhuizen aanwezig mag zijn, dit
voor bijstand aan de arts en in het bijzonder de patiënten.
Ik ben ervan overtuigd dat wanneer de referentieverpleegkundige
(in)continentie spontaan geconsulteerd kan worden voor patiënten op
verpleegafdelingen en daarnaast ambulant, dat dit het taboe rond
incontinentie geleidelijk aan zal doorbreken!

Besluit
Deze steekproef bij 90 verpleegkundigen in verschillende ziekenhuizen heeft een
beeld van de huidige verpleegkundige aanpak van urine-incontinentie bij vrouwen
in het ziekenhuis. Het toont aan dat 59% eerst de patiënt zal bevragen, gevolgd
door 24% verpleegkundigen die vervolgens het opvangmateriaal gaan verbeteren
of aanpassen. 16% van de verpleegkundigen zal eerder het urineverlies melden
aan iemand anders. Wanneer de uitgebreidheid van het bevragen van de patiënt
door de verpleegkundige wordt geanalyseerd, dan zien we dat dit nog enige
bijscholing vereist. Via de verschillende casussen nl. 58 en 78 wordt aangetoond
dat de bevraging van een 58 jarige meer en uitgebreider zal gebeuren den een 78
jarige met dezelfde klachten.
Bij de keuze van het opvangmateriaal wordt in eerste instantie gedacht aan
zwaarder incontinentiemateriaal. Hierbij wordt de voorkeur gegeven aan een dikker
inlegkruisje, gevolgd door een pamper. De pamper wordt hier opvallend vlug
aangelegd bij een 78 jarige dame. Daarnaast wordt er ook voor gekozen om de
patiënt tijdig op de toiletstoel of het toilet te helpen. Bij deze vorm van stress en
urge- incontinentie die via de casus werd aangetoond zien we dat 4
verpleegkundigen toch nog in eerste instantie zouden kiezen voor het plaatsen van
aan blaassonde.
Het is belangrijk dat verpleegkundigen beseffen dat dit bij deze vorm van
incontinentie geen enkel nut heeft en men deze optie beter uitsluit. Het melden van
urineverlies gebeurt zoals verwacht nog steeds in eerste instantie aan de dokter.
Belangrijk hierbij is dat wanneer de functie van een incontinentieverpleegkundige in
het ziekenhuis gekend is. Ze is ook reeds vernoemd als meldingspersoon. Verder
zien we dat melden aan iemand anders vnl. in samenspraak met de patiënt
gebeurd uit respect voor de patiënt en discretie in functie van het onderwerp,
wordt vaak door de verpleegkundigen aangehaald.
Tot slot trachtte ik een duidelijk beeld te schetsen van de taak en vnl. hut nut van
de incontinentieverpleegkundige in Nederland en de referentieverpleegkundige
(in)continentie in België. Via een reële verwoording van de inhoud van hun
boeiende job, komt op deze manier hun belangrijke binnen de gezondheidszorg
voor het ziekenhuis en vnl. de patiënten aan het licht. Ik vind het vnl. belangrijk de
incontinentieverpleegkundige, referentieverpleegkundige (in)continentie te steunen
in hun werk en in de aanpak van incontinentie binnen de ziekenhuizen. Ik hoop dat
we in de toekomst het belang van hun werk volledig mag erkend worden en
geïntegreerd worden binnen alle ziekenhuismuren, dit zowel in Nederland als in
België. De incontinentieverpleegkundige, referentieverpleegkundige (in)continentie
kan immers samen met alle verpleegkundigen een zeer belangrijk front vormen in
het herstel en behoud van de continente mens.
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Bijlagen

Bijlage 5: Evaluatieblad
ZH:

Dienstj.:

Datum:

Casus:
Mevr. Belinea Louise is een 58 jarige dame die met een acute pneumonie wordt opgenomen
op de spoed. Ze maakt reeds een drie-tal dagen koorts en hoest hevig. Louise werkt in de
horeca en rookt ongeveer anderhalf tot 2 pakjes sigaretten per dag. Louise komt op de
afdeling met een infuus en de nodige antibiotica therapie.
Bij de verzorging van de patiënte merk je dat haar steeklaken nat is en zie je ook dat Louise
een dun inlegkruisje draagt. Wat ga jij als verpleegkundige doen?
o Opvangmateriaal verbeteren/aanpassen
?? Bed verversen
?? Onderlegger
?? zwaarder incontinentiemateriaal
?? sonde
?? op toiletstoel/WC zetten
o Het urineverlies melden aan iemand anders
o dokter o incovpk
o hoofdvpk o familie
o patiënte is incontinent
o meer informatie o bed nat
o broek nat

o verliest

o De patiënte bevragen omtrent haar urineverlies:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

heeft u vaak last van ongewild urineverlies?
hoeveel urine verliest u wanneer er urineverlies optreedt?
bij welke activiteiten treedt ongewild urineverlies op?
moet je direct naar het toilet wanneer u aandrang voelt om te plassen?
hoe vaak per dag moet u plassen?
hoe vaak moet u ‘s nacht plassen?
voelt u opeens aandrang om te plassen en verliest u direct daarna urine,zonder
dat u dit kunt voorkomen?
heeft u pijn tijdens het plassen?
bij een sterke aandrang om te plassen,plast u dan veel of weinig?
heeft u het gevoel dat uw blaas na het plassen volkomen leeg is?
heeft u kinderen gebaard?
gebruikt u geneesmiddelen tegen urineverlies?
bent u reeds geopereerd?
…………………………………………………….
…………………………………………………….

ZH:

Dienstj.:

Datum:

Casus:
Mevr. Belinea Louise is een 78 jarige dame die met een acute pneumonie wordt opgenomen
op de spoed. Ze maakt reeds een drie-tal dagen koorts en hoest hevig. Louise is een actieve
grootmoeder die ongeveer 1 pakje sigaretten per dag rookt. Louise komt op de afdeling met
een infuus en de nodige antibiotica therapie.
Bij de verzorging van de patiënte merk je dat haar steeklaken nat is en zie je ook dat Louise
een dun inlegkruisje draagt. Wat ga jij als verpleegkundige doen?

o Opvangmateriaal verbeteren/aanpassen
?? Bed verversen
?? Onderlegger
?? zwaarder incontinentiemateriaal
?? sonde
?? op toiletstoel/WC zetten
o Het urineverlies melden aan iemand anders
o dokter o incovpk
o hoofdvpk o familie
o patiënte is incontinent
o meer informatie o bed nat
o broek nat

o verliest

o De patiënte bevragen omtrent haar urineverlies:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

heeft u vaak last van ongewild urineverlies?
hoeveel urine verliest u wanneer er urineverlies optreedt?
bij welke activiteiten treedt ongewild urineverlies op?
moet je direct naar het toilet wanneer u aandrang voelt om te plassen?
hoe vaak per dag moet u plassen?
hoe vaak moet u ‘s nacht plassen?
voelt u opeens aandrang om te plassen en verliest u direct daarna urine,zonder
dat u dit kunt voorkomen?
heeft u pijn tijdens het plassen?
bij een sterke aandrang om te plassen,plast u dan veel of weinig?
heeft u het gevoel dat uw blaas na het plassen volkomen leeg is?
heeft u kinderen gebaard?
gebruikt u geneesmiddelen tegen urineverlies?
bent u reeds geopereerd?
…………………………………………………….
…………………………………………………….

