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Dit is een publicatie van het Scientific Center for Quality of Healthcare (IQ healthcare), Radboudumc. 

Citeren uit dit rapport is toegestaan met bronvermelding: Beter zonder katheter. 

Een toolkit voor het gepast gebruik van urinekatheters en infusen in ziekenhuizen. 

Nijmegen, IQ healthcare, 2019. 

Het programma ‘Doen of laten?’ houdt zich bezig met het identificeren en 

terugdringen van niet-gepaste zorg in Nederland. Naast deze toolkit kunt u meer 

ondersteunende middelen vinden op onze website: www.doenoflaten.nl. 

Deze toolkit is tot stand gebracht met bijdragen van: Simone van Dulmen, Eva Verkerk, 

Tijn Kool, Suzanne Geerlings en Bart Laan. 

https://www.doenoflaten.nl/
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Inleiding

Voor wie is deze toolkit bedoeld?

De toolkit is bedoeld voor artsen en verpleegkundigen die de kwaliteit van zorg willen verbeteren door niet-gepast 

gebruik van katheters (urinekatheters, infusen en centrale lijnen) terug te dringen in het ziekenhuis. Voor een geslaagd 

project zijn onderstaande punten belangrijk:

•    U denkt dat er in uw organisatie ruimte is voor verbetering in het kathetergebruik. 

•    U kunt tijd vrijmaken om het project op gang te brengen.

•    De afdeling wil dit project omarmen en er is draagvlak voor onder artsen, verpleegkundigen en leidinggevenden.

In zes stappen leggen we uit hoe u het project kunt aanpakken. Bent u alleen geïnteresseerd in de strategie die door 

het voorbeeldproject gebruikt is, kijk dan bij stap 3. De materialen die hierbij ingezet kunnen worden, zijn te vinden op 

onze website.   

Voor meer informatie over het deïmplementeren van niet-gepaste zorg verwijzen wij naar onze deïmplementatiegids, te 

downloaden op onze website www.doenoflaten.nl.  

De inspiratie voor deze toolkit

Het doel van deze toolkit is het ondersteunen van zorgverleners in het terugdringen van het niet-gepaste gebruik 

van urinekatheters, infusen en centrale lijnen. Deze zijn belastend voor de patiënt en geven risico op infecties. Toch 

worden er regelmatig routinematig katheters ingebracht en ze blijven vaak te lang zitten. In 2016 bleek dat in zeven 

Nederlandse ziekenhuizen maar liefst 20-48% van de urinekatheters niet-gepast is, en van de infusen is 18-26% 

niet-gepast. 

Deze toolkit is geïnspireerd op een project gecoördineerd door het Amsterdam UMC, locatie AMC. Zeven ziekenhuizen 

wisten, onder coördinatie van prof. dr. Suzanne Geerlings en Bart Laan, het niet-gepaste gebruik van urine- en 

intravasale katheters terug te dringen. 

Samenvatting project

Gecoördineerd vanuit het Amsterdam UMC, locatie AMC hebben zeven ziekenhuizen het percentage onterechte 

urinekatheters en infusen sterk verminderd. Dat gebeurde op de verpleegafdelingen Interne Geneeskunde en 

aanpalende niet-snijdende specialismen. De strategie bestond uit lokale klinische leiders, educatief materiaal 

en onderwijsbijeenkomsten voor artsen en verpleegkundigen en competitieve feedback. Meer verschillende 

verbeterstrategieën, met in elk geval educatie en feedback was belangrijk om artsen en verpleegkundigen 

bewust te maken van de niet-gepaste zorg en de mogelijkheid om schade bij patiënten te voorkomen. Meer 

informatie en de juiste indicaties voor urinekatheters en infusen staan in het studieprotocol, dat u kunt vinden op 

onze website www.doenoflaten.nl. 

Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen met Suzanne Geerlings 

(s.e.geerlings@amc.uva.nl) of Bart Laan (b.j.laan@amc.uva.nl). 

https://www.doenoflaten.nl/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5223587/
https://www.doenoflaten.nl/
mailto:s.e.geerlings@amc.uva.nl
mailto:b.j.laan@amc.uva.nl
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Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Stap 5 Stap 6

Hoe pakt u een deïmplementatieproject aan?

Stap 1. Breng de situatie in kaart

Als eerste brengt u de omvang van het probleem in uw werkomgeving in kaart. Dit is het startpunt van het project 

en tegelijkertijd de voormeting. Dit is mogelijk ook al een interventie wanneer deze data gepresenteerd worden aan 

de artsen en verpleegkundigen. Meet hoeveel patiënten nu een niet-gepaste urinekatheter, infuus en/of centrale lijn 

krijgen en bij hoeveel patiënten deze onnodig lang blijft zitten. Daar zal vaak statusonderzoek voor nodig zijn. U kunt 

bijvoorbeeld op een meetdag voor alle opgenomen patiënten bepalen of ze een katheter hebben en of de indicatie 

terecht is of niet. Afhankelijk van hoeveel tijd u heeft, kunt u een of meerdere meetdagen inplannen. U kunt ook 

kijken naar een indirecte maat zoals het totale aantal katheters. Mogelijke gewenste of ongewenste bijeffecten van de 

deïmplementatie zijn ook belangrijk om te monitoren.

Inspiratie: hoe heeft het Amsterdam UMC, locatie AMC de omvang van het 

probleem gemeten? 

“Wij hebben data verzameld door langs de opgenomen patiënten te gaan om te zien wie een 

urinekatheter, infuus en/of centrale lijn heeft en hebben met statusonderzoek bepaald of de 

katheter terecht of onterecht is. Dit kostte veel tijd, maar wij vonden het belangrijk om de uitkomst 

betrouwbaar te meten. De uitkomst was het percentage patiënten met een onterechte katheter 

op de dag van de meting: in ‘de noemer’ staan alle patiënten met een katheter, en in ‘de teller’ 

alle patiënten die onterecht een katheter hebben op die meetdag. We hebben ook het aantal 

kathetergeassocieerde infecties en andere kathetergerelateerde complicaties, opnameduur 

(verpleegafdeling en IC) en mortaliteit gemeten.

We vonden dat 32% van de urinekatheters en 22% van de infusen onterecht aanwezig is.”

Inspiratie: wat was het doel van het Amsterdam UMC, locatie AMC?

“De doelstelling van dit project was het reduceren van 25% van het aantal onterecht aanwezige urinekatheters, 

infusen en/of centrale lijnen bij volwassen patiënten opgenomen op de verpleegafdelingen interne 

geneeskunde (en aanpalende niet-snijdende specialismen) op de dag van de meting.”

Doelstelling

Bepaal wat u wilt veranderen bij welke patiëntenpopulatie en in welke situatie. Doe dit samen met de artsen en 

verpleegkundigen op de afdelingen die meewerken aan het project. Probeer het doel SMART te formuleren: specifiek, 

meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden.
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Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Stap 5 Stap 6

Stap 2. Onderzoek het probleem

Om de deïmplementatiestrategie goed aan te laten sluiten op de situatie op uw afdeling, zoekt u uit waarom het 

probleem bestaat. Als u weet waarom en wanneer zorgverleners katheters onnodig inbrengen of laten zitten, kunt 

u een strategie kiezen die deze problemen oplost en een zo groot mogelijke kans van slagen heeft. Vaak wordt 

aangenomen dat mensen de juiste dingen gaan doen als we ze uitleggen waarom dat belangrijk is. Daarbij vergeten 

we dat ze werken in een complexe omgeving die veel invloed heeft op hun gedrag. Het is dus belangrijk om onderzoek 

te doen naar het probleem en de belemmerende en bevorderende factoren voor verandering. Dat kan door middel 

van gesprekken met collega’s, een vragenlijst versturen naar de betrokken zorgverleners en/of patiënten en hen 

observeren. Belemmerende en bevorderende factoren kunnen zitten op het niveau van de zorgverlener, de patiënt, de 

sociale context en organisatie en de maatschappij. 

Inspiratie: hoe bracht het Amsterdam UMC, locatie AMC de context van het probleem 

in kaart?

“We deden literatuuronderzoek, gebruikten vragenlijsten om de mening van patiënten te onderzoeken 

en observeerden op de afdeling.

Daaruit bleek dat de katheter vaak wordt vergeten en dat het tijd kost om de indicatie voor de katheter 

te evalueren. Wanneer de urinekatheter wordt verwijderd kost het meer tijd om de patiënt te begeleiden 

naar de wc, en bij infusen om patiënten te stimuleren voldoende te eten en te drinken. Ook is er 

een kans dat de katheter of het infuus opnieuw ingebracht moet worden. Daarbij voelen artsen en 

verpleegkundigen niet de noodzaak om ze tijdig te verwijderen. Het blijkt echter dat maar liefst 65% van 

de patiënten met een urinekatheter en 37% van de patiënten met een infuus klachten hebben van hun 

katheter. Aan de andere kant kan een patiënt incontinentie gênant vinden en daarom de urinekatheter 

willen houden.” 
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Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Stap 5 Stap 6

Stap 3. Bepaal de strategie

Wanneer u weet hoe groot het probleem is en wat de context van het probleem is, kunt u een passende 

deïmplementatiestrategie kiezen. Een strategie werkt het beste wanneer deze het probleem aanpakt en goed past bij 

de zorgverleners en de omgeving waarin zij werken. Herhaling van de boodschap en blijvende aanpassingen op de 

afdeling vergroten de kans dat de verandering blijft. Onderdelen van de strategie kunnen zijn:

•    Scholing of vaardigheidstraining in bijeenkomsten

•    Het verspreiden van educatief materiaal zoals een e-learning, poster of zakkaartjes

•    Aanwijzen van een lokale klinische leider, een zorgverlener die zich verantwoordelijk voelt voor het slagen van het  

      project en collega’s motiveert

•    Aanpassen van of nieuwe aandacht voor het protocol

•    Feedback op het niet-gepaste zorggebruik, indien mogelijk individuele feedback

•    Aanpassingen in het epd, zoals automatische reminders of stoporders

•    Aanpassingen in de organisatie, zoals in zorgpaden, de taakverdeling of de werkomgeving

•    Patiëntgerichte interventies, zoals een folder of app, waarmee de patiënt zelf kan bekijken of de katheter of het   

      infuus nog nodig is

Feedback is heel nuttig omdat het zorgverleners inzicht geeft in hun handelen en motiveert tot verbetering. Het op 

de hoogte stellen van collega’s van het project en de veranderingen moet altijd onderdeel zijn van de strategie. Om 

het beleid zo goed mogelijk onderdeel te laten zijn van de cultuur van uw organisatie, kunt u alle nieuwe artsen en 

verpleegkundigen hierover informeren.  

Inspiratie: welke strategie hanteerde het Amsterdam UMC, locatie AMC?

“We hebben de volgende acties ondernomen:

•    Lokale klinisch leider die bewustwording voor het project creëert op zijn/haar afdeling

•    Onderwijsbijeenkomsten voor artsen en verpleegkundigen met feedback over hun kathetergebruik

•    Posters en zakkaartjes voor artsen en verpleegkundigen met de indicaties voor katheters en infusen 

     (zie bijlage)

•    Folders voor patiënten over het hebben van een katheter of infuus

•    Toevoegen smartphrase in rapportage van het epd tijdens de dagelijkse visite, een vaste zin die de lezer  

     herinnert aan de katheter of het infuus: ‘urinekatheter (indicatie)’ en ‘infuus (indicatie)’ en of deze nog 

     nodig zijn.”
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Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Stap 5 Stap 6

Stap 4.  Voer de strategie uit

Bereid de strategie voor en voer deze uit op uw afdeling. Een goede en duidelijke planning is handig voor 

alle betrokkenen.

Inspiratie: hoe heeft het Amsterdam UMC, locatie AMC hun strategie uitgevoerd?

“Na de voormeting en de probleemanalyse zijn we begonnen met de onderwijsbijeenkomsten voor 

artsen waarin we ook de resultaten van de voormeting terugkoppelden. Deze waren meestal na de 

ochtendoverdracht en kostten 20-30 minuten. De feedback is daarna ook verspreid via de mail. Er zijn meerdere 

onderwijsbijeenkomsten voor verpleegkundigen gepland, vanwege hun wisselende diensten.  

De posters en zakkaartjes zijn uitgedeeld tijdens de onderwijsbijeenkomsten. De patiëntenfolder is digitaal 

verspreid. 

De lokale klinische leiders hadden als verantwoordelijkheid om het onderwerp ter sprake te brengen tijdens de 

overdracht, visite of onderwijsmomenten. 

De smartphrase is een initiatief van een van de deelnemende ziekenhuizen. Door de katheter onderdeel te 

maken van de rapportage tijdens de dagelijkse visite wordt de zaalarts herinnerd aan de katheter en wordt het 

gebruik van de katheter hopelijk geëvalueerd.”
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Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Stap 5 Stap 6

Stap 5. Evalueer

Heeft de strategie geleid tot minder niet-gepaste zorg?

Meet net zoals bij stap 1 hoeveel patiënten een niet-gepaste urine- of intravasale katheter krijgen en bij hoeveel 

patiënten deze onnodig lang blijft zitten. Mogelijke gewenste of ongewenste bijeffecten op de patiënt of ander 

zorggebruik zijn goed om te monitoren. Het tijdig verwijderen van katheters kan bijvoorbeeld invloed hebben op het 

aantal lijninfecties of het aantal keer dat opnieuw een katheter ingebracht moet worden. Bij voorkeur evalueert u nog 

een tweede keer enkele maanden na afloop van de strategie, zodat u kunt zien in hoeverre het effect blijvend is. 

Hoe is dit proces verlopen?

Met een procesevaluatie onderzoekt u op welke manier de strategie heeft geleid tot de resultaten. Het kunnen 

verklaren van het proces, bijvoorbeeld aanwijzen van het meest effectieve element van een strategie of een oorzaak 

voor het lage effect, is heel nuttig voor het verbeteren van de strategie. Bij een procesevaluatie denkt u na over 

de vragen: hoe kwam de strategie aan bij de zorgverleners? Via welk mechanisme heeft het gewerkt? Hoe heeft 

de omgeving de deïmplementatie beïnvloed? U kunt informatie verzamelen over deze vragen in gesprekken met 

zorgverleners en patiënten, met observatie, een vragenlijst of data verzamelen via het epd.

Inspiratie: welk effect vond het Amsterdam UMC, locatie AMC?

“Het percentage onterechte urinekatheters en infusen is aanzienlijk gedaald. Er lijkt geen verschil 

te zitten in het percentage patiënten met een kathetergerelateerde infectie en de opnameduur en 

mortaliteit zijn ook gelijk gebleven. 

We vonden grote verschillen in effect tussen de zeven deelnemende ziekenhuizen. Ziekenhuizen met 

een actieve en gemotiveerde klinisch leider en die zelf extra acties initieerde bereikten het meeste 

resultaat.”

Inspiratie: hoe evalueerde het Amsterdam UMC, locatie AMC het proces?

“We observeerden tijdens het uitvoeren van de strategie. Daaruit concluderen we dat de feedback en de eigen 

initiatieven een doorslaggevende rol hebben gespeeld in het verminderen van niet-gepast kathetergebruik. 

De feedback maakte artsen en verpleegkundigen bewuster van hun eigen handelen en motiveerde ze te 

verbeteren. De patiëntenfolder werd weinig uitgedeeld door verpleegkundigen, omdat ze deze te moeilijk 

vonden voor patiënten.”
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Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Stap 5 Stap 6

Stap 6. Behoud het effect

Het is een uitdaging om de verandering te behouden en te voorkomen dat mensen terugvallen in hun oude 

gewoonten. Enkele tips: 

•    Zorg voor inbedding van de deïmplementatiestrategie, bijvoorbeeld dat zakkaartjes en folders altijd beschikbaar  

      blijven of dat katheters altijd een onderdeel zijn van de verslaglegging met behulp van een smartphrase. 

•    Plan halfjaarlijks een meetmoment in voor evaluatie. 

•    Stel een arts en/of verpleegkundige verantwoordelijk voor het onder de aandacht blijven brengen van onterechte  

      katheters en infusen tijdens bijvoorbeeld overdrachtsmomenten.

Materialen

Deze materialen vindt u op onze website www.doenoflaten.nl

•    Patiëntenfolder over urinekatheters 

•    Patiëntenfolder over infusen 

•    Toolkit voor het terugdringen van urinekatheters door  Choosing Wisely Canada 

•    Patiëntenfolder over antibiotica bij een urinekatheter door Choosing Wisely VS 

•    Toolkit voor het terugdringen van katheter-gerelateerde urineweginfecties door de Agency for Healthcare Research  

      and Quality

•    Het gepubliceerde studieprotocol van het project van het Amsterdam UMC, locatie AMC: De-implementation   

     strategy to reduce the inappropriate use of urinary and intravenous CATheters: study protocol for the RICAT-study.

•    Zakkaartjes voor artsen en verpleegkundigen

https://www.doenoflaten.nl/
https://www.amc.nl/web/ik-heb-een-afspraak-1/overzicht/patientenfolders-2/folder/blaaskatheter-via-de-plasbuis-tijdens-een-opname.htm
https://www.amc.nl/web/ik-heb-een-afspraak-1/overzicht/patientenfolders-2/folder/infuus-tijdens-een-opname.htm
https://choosingwiselycanada.org/perspective/toolkit-urinary-catheters-hospitals/
http://www.choosingwisely.org/wp-content/uploads/2018/02/Antibiotics-For-People-With-Catheters-AUA.pdf
https://www.ahrq.gov/professionals/quality-patient-safety/hais/cauti-tools/impl-guide/index.html
https://www.ahrq.gov/professionals/quality-patient-safety/hais/cauti-tools/impl-guide/index.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5223587/
https://www.doenoflaten.nl/pdf/Zakkaartje_RICAT_studie.pdf


Het programma ‘Doen of laten? Het terugdringen van onnodige zorg’ 

is gefinancierd door het Citrienfonds. Het Citrienfonds van de 

NFU en ZonMw helpt duurzame en breed inzetbare oplossingen in de 

gezondheidszorg ontwikkelen.

 

Meer informatie: www.citrienfonds.nl

https://www.citrienfonds.nl/

