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Samenvatting 

Inleiding 

Zorgprofessionals, waaronder verpleegkundigen en verzorgenden, doen veel dagelijkse handelingen 

waarvan de toegevoegde waarde voor patiënten of cliënten niet is aangetoond. Deze onnodige zorg 

kan de patiënt zelfs schade en leed brengen, lichamelijk of psychisch, en zorgt voor verspilling in 

termen van tijd en geld. Een eerste stap in het terugdringen van onnodige zorg is het in kaart 

brengen hiervan. Hoewel er al jaren aandacht is voor onnodige zorg, ontbreekt het aan een 

systematische inventarisatie van verpleegkundige handelingen die bewezen niet effectief zijn. 

Het doel van dit project is het in kaart brengen welke zorg door verpleegkundigen en verzorgende 

onnodig is door zogenoemde beter-later aanbevelingen van handelingen voor verpleegkundigen en 

verzorgenden te vinden in de Nederlandse richtlijnen. Deze aanbevelingen categoriseren wij door 

aan te geven bij welke verpleegkundige specialismen zij horen, en bij welke basistaken van de 

verpleegkundige zorg deze horen. Voor een drietal beter-laten aanbevelingen zal de besparing in 

kosten, tijd of schade inzichtelijk gemaakt worden. Het doel hiervan is bewustzijn te creëren van de 

winst die de zorg kan behalen door onnodige zorg daadwerkelijk na te laten.   

Methode 

Om onnodige handelingen in kaart te brengen hebben we Nederlandse richtlijnen en 

kwaliteitsstandaarden onafhankelijk gescreend op beter-laten aanbevelingen. Aanbevelingen die een 

concrete beschrijving geven van een verpleegkundige handeling waarin terughoudendheid 

aanbevolen is, zijn geïncludeerd. Alle richtlijnen en kwaliteitsstandaarden die zijn gepubliceerd 

tussen 2012 en 2017 zijn onafhankelijk dubbel gescreend door twee onderzoekers.  

De beter-laten aanbevelingen zijn gecategoriseerd voor specifieke verpleegkundige en verzorgende 

doelgroepen die vertegenwoordigd worden door afdelingen en platforms van V&VN. Daarnaast 

worden de aanbevelingen ingedeeld in de verschillende onderdelen van de verpleegkundige 

basiszorg. Als uitgangspunt hebben we hierbij de indeling van de Fundamentals of Care gebruikt. 

Deze indeling bestaat uit 14 basiszorgelementen, te weten, (1) veiligheid, preventie en medicatie, (2) 

communicatie en educatie, (3) ademhaling, (4) eten en drinken, (5) uitscheiding, (6) persoonlijke 

verzorging en kleding, (7) temperatuurregeling, (8) rust en slaap, (9) comfort en pijnbestrijding, (10) 

waardigheid, (11) privacy, (12) respecteren van de keuzen, (13) uiten van seksualiteit en (14) 

mobiliteit. 

Uit de overzichtslijst is een drietal beter-laten aanbevelingen geselecteerd waarvan businesscases 

opgesteld zijn. Hiermee willen we inzicht geven in de verwachte nationale besparing in kosten, tijd of 

leed die het laten of minder doen van die drie handelingen kan opleveren. Hiermee kan bewustzijn 

gerecreëerd worden betreffende de winst die behaald kan worden, die weer aanleiding in de 

dagelijkse praktijk kan geven om onnodige zorg daadwerkelijk na te laten. De selectie heeft 

plaatsgevonden op basis van 1) aanwezigheid van bestaande inzichten van kosten en effectiviteit in 

Nederland; 2) relevantie voor de dagelijkse praktijk (handelingen die vaak voorkomen in Nederland 

en die naar schatting veel leed of veel kosten veroorzaken); 3) spreiding tussen de verschillende 

settings waarin verpleegkundigen en verzorgenden werken. 



 

Resultaten 

In totaal zijn 125 richtlijnen en kwaliteitsstandaarden gescreend op beter-laten aanbevelingen. In 

totaal zijn er 65 aanbevelingen uit 31 richtlijnen en kwaliteitsstandaarden gevonden die handelingen 

ontraden. 93 richtlijnen en kwaliteitsstandaarden hebben geen beter-laten aanbevelingen 

geformuleerd. De meeste aanbevelingen kwamen uit de Richtlijn Wondzorg (12 aanbevelingen), 

Richtlijn Eerste opvang van brandwondpatiënten in de acute fase (1ste 24 uur) van verbranding en 

verwijzing naar een brandwondencentrum (8 aanbevelingen) en Richtlijn Veneuze pathologie (7 

aanbevelingen). 

De 65 aanbevelingen zijn ingedeeld in  V&VN afdelingen en platforms. Daarnaast is gekeken welke 

aanbevelingen ziekenhuisbreed en voor alle verpleegkundigen en verzorgenden van toepassing zijn. 

De meeste beter-laten aanbevelingen zijn van toepassing op de V&VN-afdeling Intensive care (22 

aanbevelingen), gevolgd door de V&VN-afdeling Medium Care (21 aanbevelingen) en de V&VN-

afdeling Neuro en revalidatie Intensive care (18 aanbevelingen), zie tabel 2. Voor 13 afdelingen zijn 

geen beter-laten aanbevelingen geformuleerd. 

Iedere aanbeveling is ingedeeld in de basiszorgaspecten, volgens de ‘Fundamentals of Care’. De 

meeste aanbevelingen (n=37) vallen in de groep ‘Veiligheid, preventie, medicatie’. Een aantal 

aanbevelingen gaat over comfort, inclusief pijn en over uitscheiding. 

Drie businesscases zijn uitgewerkt; deze hebben betrekking op wondzorg, fixeren en urinekatheters. 

Bij deze businesscases is in kaart gebracht hoeveel kosten aan materiaal, verpleegkundige werkuren, 

en welk leed bespaard kunnen worden.  

 

Conclusies 

In totaal zijn 65 aanbevelingen uit 125 richtlijnen en kwaliteitsstandaarden geselecteerd. Uit een 

vergelijkbaar onderzoek van medisch specialistische richtlijnen kwamen 1366 beter-laten 

aanbevelingen. Dat aantal is veel hoger dan in dit onderzoeksrapport is beschreven. Hier is een 

aantal redenen voor. Allereerst zijn veel richtlijnen en kwaliteitsstandaarden van verpleegkundigen 

en verzorgenden anders opgesteld en geformuleerd dan die van de medisch specialisten, zowel wat 

betreft de richtlijntekst als de aanbevelingen. Vaak waren de aanbevelingen niet expliciet 

geformuleerd en meer verweven in de tekst. Ten tweede zijn in multidisciplinaire richtlijnen vaak de 

uitgangsvragen meestal niet van verpleegkundige aard en is de rol van de verpleegkundige of 

verzorgende niet duidelijk omschreven. Ten derde is er over heel veel verpleegkundige zorg geen 

onderzoek gedaan, waardoor er geen concrete aanbevelingen geformuleerd kunnen worden. 

Tenslotte zijn veel richtlijnen verouderd en toe aan een update. 

De beter-laten aanbevelingen geven handvaten voor deïmplementatie. Onder coördinatie van V&VN 

kunnen programma’s worden gestart om bewustwording verder aan te wakkeren en 

gedragsverandering van verpleegkundigen en verzorgenden te ondersteunen om routinematige 

onnodige handelingen daadwerkelijk uit te bannen. Om deze bewustwording en gedragsverandering 

te starten, heeft V&VN parallel aan dit project een aantal publicitaire initiatieven gestart in nauwe 

samenwerking met IQ healthcare. Dit betrof een speciale pagina op de V&VN website, een peiling 

https://mijn.venvn.nl/databanken/richtlijnen/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7B65BCD1F7%2D723B%2D450F%2D9ACA%2DFDD484AE16E5%7D&ID=39&ContentTypeID=0x0100AB35256C3231C549A2B6AD82BA8250FF
https://mijn.venvn.nl/databanken/richtlijnen/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7B65BCD1F7%2D723B%2D450F%2D9ACA%2DFDD484AE16E5%7D&ID=88&ContentTypeID=0x0100AB35256C3231C549A2B6AD82BA8250FF
https://mijn.venvn.nl/databanken/richtlijnen/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7B65BCD1F7%2D723B%2D450F%2D9ACA%2DFDD484AE16E5%7D&ID=88&ContentTypeID=0x0100AB35256C3231C549A2B6AD82BA8250FF
https://mijn.venvn.nl/databanken/richtlijnen/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7B65BCD1F7%2D723B%2D450F%2D9ACA%2DFDD484AE16E5%7D&ID=37&ContentTypeID=0x0100AB35256C3231C549A2B6AD82BA8250FF


onder de leden en het ontwikkelen van aansprekende infographics op basis van de businesscases.  

 

Aanbevelingen 

 Ontwikkel een programma om systematisch in kaart te brengen hoe vaak onnodige 

handelingen voorkomen onder verpleegkundigen en verzorgenden in alle settingen. 

 Ontwikkel een programma voor deïmplementatie van onnodige zorg dat verpleegkundigen, 

verzorgenden en hun kwaliteitsfunctionarissen, managers en bestuurders ondersteunt. 

 Overweeg een consumentencampagne die huidige en toekomstige patiënten en cliënten 

bewust en actief maken van zorg die beter nagelaten kan worden.  

 Stimuleer meer wetenschappelijk onderzoek om dagelijkse handelingen van 

verpleegkundigen en verzorgende beter te onderbouwen en kies daarbij een focus voor 

basiszorg. 

 Adviseer richtlijnontwikkelaars van verpleegkundige richtlijnen om specifieke aanbevelingen 

op te nemen over handelingen die geen toegevoegde waarde voor de patiënt hebben en om 

hierover factsheets op te stellen conform de Verstandige Keuzes. 

 Adviseer ontwikkelaars van richtlijnen en kwaliteitsstandaarden de geëigende 

methodologieën voor richtlijnontwikkeling te volgen zoals de Handleiding en Toolbox 

Richtlijnontwikkeling in de Nederlandse Gezondheidszorg (HARING) en de Leidraad voor 

kwaliteitsstandaarden (AQUA). 

 Adviseer richtlijnontwikkelaars van multidisciplinaire richtlijnen om uitgangsvragen van 

verpleegkundige of verzorgende aard te formuleren.  

 Investeer in het actualiseren van bestaande richtlijnen en kwaliteitsstandaarden, zodat ze 

voldoen aan de huidige wetenschappelijke standaard.  



1 Inleiding 

 

Dit rapport beschrijft de methode en de resultaten van het in kaart brengen van een beter-laten lijst 

voor verpleegkundigen en verzorgenden. Dit project is uitgevoerd door het Scientific Center for 

Quality of Healthcare (IQ healthcare) onderdeel van het Radboud Institute for Health Sciences (RIHS) 

in samenwerking met Verpleegkundige en Verzorgende Nederland (V&VN) met subsidie van ZonMw. 

 

1.1 Aanleiding 

 

Zorgprofessionals, waaronder verpleegkundigen en verzorgenden, doen veel dagelijkse handelingen 

waarvan de toegevoegde waarde voor patiënten of cliënten niet is aangetoond. Verschillende 

onderzoeken, zowel nationaal als internationaal, tonen aan dat van ongeveer een derde van de zorg 

geen toegevoegde waarde heeft voor patiënten/clienten.(1-3) Zorg waarvan bekend is dat deze 

weinig of geen toegevoegde waarde voor de patiënt/client representeert en waarmee we 

terughoudend moeten zijn, wordt internationaal low-value care genoemd. De gevolgen van onnodige 

zorg kunnen groot zijn: 

 Zorg gaat vaak gepaard met bijwerkingen,  mogelijke (irreversibele) schade en lichamelijke of 

psychisch leed; 

 Onnodige zorg kan problematisch zijn omdat deze werkdruk veroorzaakt waardoor vaak zorg die 

wel toegevoegde waarde heeft, niet wordt verleend. 

In de dagelijkse zorg die verpleegkundigen en verzorgenden uitvoeren komen nog veel van deze 

onnodige handelingen voor. Deze onnodige zorg kan de patiënt zelfs schade brengen, lichamelijk of 

psychisch en zorgt voor verspilling in termen van tijd en geld. (4-7)  Het reduceren van deze onnodige 

zorg is om drie redenen wenselijk: omdat patiënten en cliënten dan niet meer bloot gesteld worden 

aan mogelijke schadelijke bijeffecten van ineffectieve zorg, omdat dit in potentie een aanzienlijke 

kostenreductie tot gevolg kan hebben en tenslotte zodat er tijd overblijft voor zinvolle handelingen 

waar verzorgenden en verpleegkundigen nu vaak niet aan toekomen. 

In Nederland kan de kwaliteitswinst en de kostenreductie hoog zijn omdat verpleegkundigen en 

verzorgenden met 300.000 tot de grootste beroepsgroep in Nederland behoren.  

 

Een eerste stap in het terugdringen van onnodige zorg is het in kaart brengen hiervan. In Nederland 

maar ook internationaal zijn er diverse initiatieven om bewustzijn te creëren voor dit onderwerp en 

dit in kaart te brengen. Naast de campagne Choosing Wisely zijn er zogenoemde beter-niet-doen-

lijsten opgesteld.(8-10) Een beter-niet-doen aanbeveling is een aanbeveling die een medische 

handeling afraadt of aanraadt er terughoudend mee te zijn. In Nederland is in 2016 zo’n lijst 

opgesteld op basis van bestaande (buitenlandse) lijsten en een onderzoek van alle Nederlandse 

medisch specialistische richtlijnen.(11) Op basis van 193 medische specialistische richtlijnen zijn 1366 

low-value care practices gevonden. Bij deze inventarisatie zijn de verpleegkundige en verzorgende 

richtlijnen niet meegenomen. 

 

De beroepsvereniging V&VN besteedt al jaren aandacht aan onnodige zorg onder de aansprekende 

titel ‘Rituelen in de zorg’.(12) In 2008 verscheen een lijst met 18 onnodige handelingen met een 

bijbehorend 10-stappenplan.(12, 13) Het project ‘Slim zorgen’ van Vilans heeft een overzicht van 15 



verstandige keuzes in de langdurende zorg uitgebracht in 2016.(14) Het ontbreekt echter aan een 

systematische inventarisatie van verpleegkundige handelingen die bewezen niet effectief zijn. Dit 

overzicht is van essentieel belang om aangrijpingspunten te hebben om onnodige verpleegkundige 

handelingen te reduceren en dient als inspiratie voor mogelijke deïmplementatieprojecten. Hiernaast 

helpt de lijst met het creëren van bewustzijn en draagvlak onder verpleegkundigen, bestuurders, 

patiënten, zorgfinanciers en hun vertegenwoordigers over het bestaan van onnodige zorgen het 

belang om deze te deïmplementeren. Samen met V&VN is gekozen om voor deze inventarisatie te 

spreken van beter-laten aanbevelingen.  

 

1.2 Doelstelling 

 

Het doel van dit project is het inventariseren van beter-laten aanbevelingen uit Nederlandse 

richtlijnen en kwaliteitsstandaarden voor zorg geleverd door verpleegkundigen en verzorgenden.  

Voor een drietal beter-laten aanbevelingen zal de besparing in kosten, tijd of schade inzichtelijk 

gemaakt worden. Het doel hiervan is bewustzijn te creëren van de winst die behaald kan worden 

door onnodige verpleegkundige of verzorgende handelingen daadwerkelijk na te laten.  

 

Onderzoeksvraag 

De centrale onderzoeksvraag is: welke beter-laten aanbevelingen van handelingen voor 

verpleegkundigen en verzorgenden zijn te vinden in de Nederlandse richtlijnen en 

kwaliteitsstandaarden, bij welke verpleegkundige specialismen horen deze, en bij welke basistaken 

van de verpleegkundige zorg horen deze (Fundamentals of Care). Daarnaast is de vraag wat de 

potentiële besparing in materiële kosten, verpleegkundige tijd of schade voor de patiënt is  voor drie 

van deze handelingen wanneer deze niet meer worden gedaan.   

 

  



2 Methode 

2.1 Verkenning (inter)nationale literatuur 
 

In de voorbereiding van het project is de internationale literatuur doorzocht op reeds bestaande 

beter-niet-doen-lijsten of zogeheten ‘sacred cows’, ‘old habits’, ‘wise choices’ of ‘traditional 

practices’ voor verpleging of verzorging.  

 

2.2 Identificatie van beter-niet-doen aanbevelingen 
 

Om onnodige handelingen in kaart te brengen hebben we Nederlandse richtlijnen en 

kwaliteitsstandaarden gescreend op beter-laten aanbevelingen. We hebben ons hierbij beperkt tot 

richtlijnen die gebaseerd zijn op wetenschappelijke bewijsvoering, geformuleerd zijn door een 

richtlijnwerkgroep met in ieder geval patiënten en zorgverleners en die geschreven zijn voor 

zorgverleners waaronder verpleegkundigen en verzorgenden. Patiëntversies van richtlijnen zijn dus 

niet meegenomen.  

 

2.1.1 Selecteren van de kwaliteitsstandaarden. 

Medio 2016 heeft V&VN ten behoeve van een witte-vlekken-analyse alle Nederlandse 

verpleegkundige en verzorgende kwaliteitsstandaarden laten verzamelen. Deze verzameling van 156 

kwaliteitsstandaarden is als basis gebruikt voor de selectie van de richtlijnen. Deze lijst is 

geactualiseerd tot april 2017. We hebben hieruit de richtlijnen en kwaliteitsstandaarden 

geselecteerd in de periode van januari 2012 tot april 2017 voor de inventarisatie van beter-laten 

aanbevelingen. De geactualiseerde lijst zal worden overgedragen aan het Programmabureau 

Kwaliteitsstandaarden van V&VN. 

 

2.1.2 Screenen richtlijnen.  

Aanbevelingen die een concrete beschrijving geven van een medische verpleegkundige handeling 

waarin terughoudendheid is, zijn geïncludeerd. De richtlijnen en kwaliteitsstandaarden zijn op een 

vergelijkbare manier doorzocht als bij het onderzoek van de medisch specialistische richtlijnen. 

Aanvankelijk is gekeken of de aanbevelingen met zoekwoorden konden worden geïdentificeerd. Dit 

bleek minder geschikt, omdat de beschrijving in verpleegkundige richtlijnen niet helemaal 

overeenkomt met die van medisch specialisten. Daarnaast waren aanbevelingen niet altijd duidelijk 

in kopjes of in paragrafen beschreven. Hierna lazen twee onderzoekers alle richtlijnen volledig door. 

Van enkele richtlijnen die heel uitgebreid waren zijn de beter-laten- aanbevelingen met 

zoekwoorden gezocht (zie bijlage 1 voor de zoektermen): 

1. At random werden vijf richtlijnen of kwaliteitsstandaarden geselecteerd die drie onderzoekers 

onafhankelijk volledig lazen om beter-laten-aanbevelingen op te sporen. De overeenkomsten en 

verschillen werden besproken en indien geen consensus ontstond werd een vierde 

onderzoeker/verpleegkundige gevraagd een beslissing te nemen. 

2. Vervolgens screenden drie onderzoekers opnieuw onafhankelijk van elkaar ieder dertien 

richtlijnen of kwaliteitsstandaarden totdat de in- en exclusiecriteria aangescherpt waren. Alle 

aanbevelingen werden besproken en de zoekstrategie en de criteria werden aangepast op basis 

van de discussie. Bij de discussie raadpleegden zij indien nodig een vierde 

onderzoeker/verpleegkundige. 

https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/kwaliteit-van-zorg/programmas/project-detail/kwaliteit-van-zorg-ontwikkeling-kwaliteitsstandaarden/witte-vlekken-analyse-van-kwaliteitsstandaarden-voor-verpleegkundigen-en-verzorgenden-in-nederland/


3. Daarna screenden twee onderzoekers alle richtlijnen en kwaliteitstandaarden onafhankelijk. Zij 

bespraken de resultaten samen en bij twijfel betrokken zij een derde onderzoeker of 

verpleegkundige van het betreffende vakgebied. 

 

Afbakening: 

 Patiëntversies van richtlijnen zijn niet gescreend 

 Richtlijnen die niet gebaseerd zijn op wetenschappelijke literatuur zijn geëxcludeerd 

 Handelingen die wel door verpleegkundig specialisten worden uitgevoerd, maar niet door 

verpleegkundigen en verzorgenden zijn niet geïncludeerd. Bijvoorbeeld: ’Intacte dikwandige 

blaren op de handpalmen en voetzolen worden vanwege de geassocieerde pijn niet 

gedebrideerd’(Richtlijn Brandwonden) 

Er zijn verschillen tussen richtlijnen wat betreft de formulering van de aanbeveling. In sommige 
gevallen staat er heel expliciet ‘niet aanbevolen’. In sommige gevallen is dit minder expliciet, 
bijvoorbeeld ‘Beschermende maatregelen tegen uit bed klimmen en vallen hebben vaak een 
averechts effect en worden slechts in uiterste noodzaak genomen en alleen na uitleg aan en 
toestemming van de naasten.’ Deze zijn wel meegenomen als uit de context (bijvoorbeeld informatie 
in de overwegingen) blijkt dat toepassing niet geïndiceerd is (Handreiking Bewust 
afzien van eten en drinken). 

 Aanbevelingen die zich richten op handelingen die niet door verpleegkundigen of verzorgenden 

worden uitgevoerd, waaronder medicatie voorschrijven en diagnostiek aanvragen, zijn niet 

meegenomen. Bijvoorbeeld ‘Het gebruik van antihistaminica bij de behandeling van jeuk bij 

patiënten met eindstadium nierfalen wordt afgeraden’ (richtlijn Palliatieve zorg bij eindstadium 

nierfalen). Dit houdt in dat de beter-laten lijst een onder representatie is van handelingen die 

verpleegkundig specialisten beter zouden kunnen laten. 

 Aanbevelingen die zich richten op te weinig gebruik van zorg (ondergebruik) zijn niet 

meegenomen.  

 Aanbevelingen die zich richten op organisatie van zorg zijn niet geïncludeerd. Bijvoorbeeld 

‘Zowel specialisten ouderengeneeskunde als patiënten geven aan niet altijd een meerwaarde te 

zien in de betrokkenheid van een neuroloog, omdat deze weinig ervaring heeft met de 

vergevorderde fase van de ziekte van Parkinson´ (Handreiking multidisciplinaire Parkinsonzorg in 

het verpleeghuis). 

 

2.1.3 Categorisering 

Voor gerichte communicatie worden de aanbevelingen gecategoriseerd in korte beter-laten-lijstjes 

gericht op specifieke verpleegkundige en verzorgende doelgroepen die vertegenwoordigd worden als 

specifieke onderafdelingen van V&VN.  

Daarnaast worden de aanbevelingen ingedeeld in de verschillende onderdelen van de 

verpleegkundige basiszorg. Als uitgangspunt hebben we hierbij de  ‘Fundamentals of Care’ indeling 

gebruikt.(15) Deze indeling bestaat uit 14 basiszorgelementen, te weten, (1) veiligheid, preventie en 

medicatie, (2) communicatie en educatie, (3) ademhaling, (4) eten en drinken, (5) uitscheiding, (6) 

persoonlijke verzorging en kleding, (7) temperatuurregeling, (8) rust en slaap, (9) comfort en 

pijnbestrijding, (10) waardigheid, (11) privacy, (12) respecteren van de keuzen, (13) uiten van 

seksualiteit en (14) mobiliteit.  

 

 

http://www.venvn.nl/Afdelingen


2.3 Business cases 
 

Uit de overzichtslijst is een drietal beter-laten aanbevelingen geselecteerd waarvan businesscases 

opgesteld zijn. Hiermee geven we inzicht in de verwachte nationale besparing in kosten, tijd of leed 

die het laten of minder of niet-meer-doen van die drie handelingen kan opleveren. Hiermee kan 

bewustzijn gerecreëerd worden betreffende de winst die behaald kan worden, die weer aanleiding in 

de dagelijkse praktijk kan geven om onnodige zorg daadwerkelijk na te laten. De selectie heeft 

plaatsgevonden op basis van 1) aanwezigheid van bestaande inzichten van kosten en effectiviteit in 

Nederland; 2) relevantie voor de dagelijkse praktijk (handelingen die vaak voorkomen in Nederland 

en die naar schatting veel leed of veel kosten veroorzaken of veel tijd kosten); 3) spreiding tussen de 

verschillende settings waarin verpleegkundigen en verzorgenden werken. 

 

2.4 Communicatie/publicatie 
 

ln afstemming met het Programmabureau Kwaliteitsstandaarden van V&VN en de afdeling 

communicatie van V&VN is een communicatieplan opgesteld en gefinancierd door ZonMw. V&VN 

heeft een peiling gedaan bij de achterban en de resultaten hiervan gecommuniceerd met de pers. In 

overleg met V&VN is besloten om naar verpleegkundigen toe te spreken over ‘beter laten’ 

aanbevelingen, in plaats van de eerder gebezigde termen als rituelen in de zorg, beter-niet-doen, 

overbodige zorg en onnodige zorg om een positiever associatie op te roepen. Op de website van 

V&VN is een pagina ingericht voor de Beter-laten-campagne om de achterban te informeren. De 

beter-laten-lijst voor  verpleegkundige en verzorgenden en de drie business cases zijn onder 

begeleiding van een persbericht gedeeld met de media. Samen met V&VN zijn 4 infographics 

ontwikkeld die aansluiten op de belevingswereld van verpleegkundigen: 1 algemene infographic met 

informatie over de peiling en de beter-laten lijst en 3 infographics die de business cases weergeven. 

Deze infographics zijn bedoeld om verpleegkundigen kritisch te laten nadenken over hun dagelijks 

handelen, hen inzicht te geven in de besparingen in kosten, tijd en leed en hen aan te geven wat ze 

zelf zouden kunnen doen om daadwerkelijk terughoudend te zijn met de handelingen uit de business 

cases. De beter-laten aanbevelingen worden gedeeld met de subverenigingen van V&VN waarvoor zij 

van toepassing zijn als ook met het Programmabureau Kwaliteitsstandaarden en de 

bestuurscommissie Richtlijnen . Suggesties voor de uitwerking van dit plan zijn: inzet van social 

media, bijvoorbeeld door een Facebook of Linked-In campagne; filmpjes waar verpleegkundigen 'tips' 

geven over wat je beter niet meer kunt doen en hoe je dat voor elkaar krijgt binnen je team; inzet 

van V&VN-website; artikelen in het V&VN magazine, Nursing en andere vakbladen voor 

verpleegkundigen zoals het Nederlands Tijdschrift voor Evidence Based Pracice, Nurse Academy en 

de Verpleegkundig Specialist. Dit uitgewerkte plan, inclusief tijdpad en begroting wordt voorgelegd 

aan ZonMw, waarna in overleg met V&VN wordt bepaald op welke manier deze aanvullende 

activíteit worden gefinancierd. In de communicatie zal naast de totstandkoming van de beter-laten 

lijst ingegaan worden op thema’s zoals ontwikkeling van  kwaliteitsstandaarden en richtlijnen, 

kwaliteit van zorg, evidence based practice, verbannen van onnodige rituelen, implementeren en de-

implementeren. 

 
 
  



2 Resultaten 

3.1 Verkenning literatuur 
In Nederland zijn twee lijsten gepubliceerd; een van het Landelijk Expertisecentrum Verpleging en 

Verzorging met 18 zinloze rituelen uit 2008 (12, 13) en een van Vilans met 15 keuzes die onnodige 

zorg verminderen in de langdurige zorg uit 2016.(14) In het kader van de Choosing wisely campagne 

zijn lijsten met verpleegkundige handelingen waar het gesprek over geopend moet worden 

geformuleerd in Canada en de Verenigde Staten.(16, 17) Ook heeft een onderzoeksgroep in Amerika 

drie artikelen gepubliceerd met wat zij noemen ‘sacred cows’: zinloze rituelen of gewoonten.(5-7) 

Enkele onderwerpen die vaker voorkomen in deze lijsten zijn urinekatheters, de Trendelenburg 

positie, de locatie van een sonde bepalen, nuchter blijven na middernacht voor een operatie en de 

behandeling van decubitus.  

 

3.2 Screenen richtlijnen 
3.2.1 Beter-laten aanbevelingen 

 

In totaal zijn 125 Nederlandse richtlijnen en kwaliteitsstandaarden gescreend op beter-laten 
aanbevelingen, zie figuur 1. 
 
Figuur 1 selectie van de richtlijnen en kwaliteitsstandaarden 

 
 
In totaal zijn er 65 aanbevelingen in 31 richtlijnen gevonden waarin handelingen worden ontraden. 

93 richtlijnen hebben geen beter-laten aanbevelingen geformuleerd. De meeste aanbevelingen 

kwamen uit de Richtlijn Wondzorg (12 aanbevelingen), Richtlijn Eerste opvang van 

brandwondpatiënten in de acute fase (1ste 24 uur) van verbranding en verwijzing naar een 

brandwondencentrum (8 aanbevelingen) en Richtlijn Veneuze pathologie (7 aanbevelingen). Bijlage 2 

beschrijft de aanbevelingen en de betreffende richtlijnen.  

 

3.2.2 Indeling in verpleegkundigen en verzorgenden afdelingen 

De 65 aanbevelingen zijn ingedeeld in de verschillende afdelingen en platforms van de V&VN. 

Daarnaast is gekeken welke aanbevelingen ziekenhuisbreed en voor alle verpleegkundigen en 

verzorgenden van toepassing is. De meeste beter-laten aanbevelingen zijn van toepassing op de 
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V&VN-afdeling Intensive care (22 aanbevelingen), gevolgd door de V&VN-afdeling Medium Care (21 

aanbevelingen) en de V&VN-afdeling Neuro en revalidatie Intensive care (18 aanbevelingen), zie 

tabel 2. Voor 13 afdelingen zijn geen beter-laten aanbevelingen geformuleerd.  

 

Tabel 2 Aanbeveling per V&VN afdeling 
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3.2.3 Indeling in ‘Fundamentals of Ccare’ 

Iedere aanbeveling is ingedeeld in de basiszorgaspecten, volgens de ‘Fundamentals of Care’, zie tabel 

3. De meeste aanbevelingen (n=37) vallen in de groep Veiligheid, preventie, medicatie. Een aantal 

aanbevelingen gaat over comfort, inclusief pijn en over uitscheiding. Er zijn geen aanbevelingen 

gevonden bij 4 basiszorgaspecten, onder andere over rust en slaap, en wassen en kleden.  

 

Tabel 3. Indeling in ‘Fundamentals of Ccare’ 

  
 
 
3.3 Business cases 

 

Om een indicatie te geven van de mogelijke kostenbesparing zijn drie aanbevelingen uitgewerkt als 

business cases. Hierbij is gekeken naar hoe vaak de handeling nog voorkomt, wat de schadelijke 

effecten kunnen zijn en wat voor leed dat zou veroorzaken, als ook hoeveel kosten op materiaal en 

personeel te besparen is wanneer deze handeling niet meer wordt uitgevoerd. Hierbij gaat het om: 

Wondzorg: ‘Reinig en bedek geen primair gesloten wonden’ 

Jaarlijks worden bijna 1,5 miljoen operaties uitgevoerd in Nederland en verpleegkundigen reinigen 

en bedekken de meeste operatiewonden routinematig. Wanneer zij de helft van de operatiewonden 

niet meer bedekken bespaart dit ongeveer €2.100.000 aan verbandmateriaal en €2.800.000 aan 

salariskosten.  

 

Fixeren: ‘Vermijd vrijheidsbeperkende maatregelen zoals bedhekken, onrustband, tafelblad, 

gedragsbeïnvloedende medicatie en domotica’  
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In 2015 verbleven 246.000 personen in Nederland in de langdurige zorg. Ongeveer 27% van hen, 

67.000 personen, kregen een vrijheidsbeperkende maatregel, voornamelijk bedhekken. 

Vrijheidsbeperkende maatregelen kunnen psychisch lijden en lichamelijke letsels veroorzaken. 

Iedereen heeft het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer en integriteit van het 

lichaam. Dit moet zo veel mogelijk beschermd worden. Het verminderen van vrijheidsbeperkende 

maatregelen kan enerzijds zorgen voor een tijdsbesparing doordat personen bijvoorbeeld niet meer 

vast- en losgemaakt hoeven te worden, maar anderzijds kan het extra tijd kosten doordat personen 

kunnen gaan dwalen en verpleegkundigen hen moeten begeleiden naar hun bed. Bedhekken zijn 

soms wel nodig zodat op inkoop van het materiaal weinig is te besparen. Mogelijk kan wel bespaard 

worden op gedragsbeïnvloedende medicatie. 

 

Urinekatheters: ‘Wees terughoudend met het gebruik van urinekatheters’.  

De primaire indicatie voor een katheterisatie is het niet op natuurlijke wijze kunnen ledigen van de 

blaas. Jaarlijks krijgen 25.000 patiënten onterecht een katheter. Deze onterechte katheters leiden bij 

2,3% van de patiënten, dus 580 patiënten per jaar, tot een (onnodige) blaasontsteking. Hierdoor 

blijven deze patiënten langer in het ziekenhuis en krijgen ze vaak antibiotica. Langdurige 

katheterisatie kan ook leiden tot bacteriëmie, vorming van blaas- en nierstenen, fistel- of 

strictuurvorming, incontinentie en zelfs tot blaaskanker. Als we kunnen voorkomen dat de 25.000 

onterechte katheters geplaatst worden, dan besparen we, naast veel leed, ongeveer €900.000.  

In bijlage 3 staan de 3 uitgewerkte businesscases. 

 

3.4 Peiling 

 

In afstemming met IQ healthcare voerde V&VN in maart 2017 een peiling uit via haar 

ledenpanel. Zo’n 600 verpleegkundigen en verzorgenden uit diverse sectoren (langdurige zorg, 

ziekenhuiszorg, GGZ) reageerden op deze peiling en zij gaven 1108 voorbeelden van onnodige 

handelingen.   

De top 5 genoemde onnodige handelingen zijn: 

 Onnodig vaak controleren van vitale functies (temperatuur, bloeddruk, pols) (n=155) 

 Dagelijks zwachtelen en het aantrekken van steunkousen (n=188) 

 Volgens protocol vervangen en onderhouden van katheters, infusen en stoma’s (n=62) 

 Dagelijks volledig wassen van mensen en het standaard gebruik van water en zeep (n=54) 

 Het overnemen van handelingen die de patiënt – eventueel na instructie – zelf kan verrichten 

(n=49) 

 

Volgens de respondenten komt 65% van deze handelingen dagelijks terug. Reden is vaak de traditie: 

‘We doen het altijd zo’ of ‘omdat de arts erom vraagt’. Een meerderheid van de ondervraagden 

(60%) zegt dat de genoemde handelingen ook volgens collega’s overbodig zijn.  

Bijlage 4 beschrijft aanvullende resultaten van de peiling. 

 

3.5 Communicatie 

 

In afstemming met het programmabureau Kwaliteitsstandaarden van V&VN zijn diverse activiteiten 

verricht ten aanzien van de verspreiding van de resultaten. Wij beperken ons in dit rapport tot de 

activiteiten die door IQ healthcare zijn uitgevoerd. 



 
Publicatie in diversie media. 
Op 29 juni is er een groot artikel verschenen in de landelijke dagbladen NRCnext en NRC. Dit heeft 
geleid tot aanvullende publiciteit, zowel in kranten, opiniebladen en radio en televisie: 
 
Televisie: 
Tv Gelderland: Getty Huisman-de Waal geeft toelichting op Beter laten lijst verpleegkundigen 
 
Radio: 
NOS Radio 1: 
Hester Vermeulen wordt door Jurgen van den Berg geinterviewd over de beter laten lijst 
http://www.nporadio1.nl/gemist/2017-06-29  tijdsblok 9: 00-10:00 op minuut 8;16 

 
Kranten en online media:  
'Verpleegkundige handelt vaak onnodig' 
NRC Handelsblad, 29 juni 2017 
  
'Verpleegkundige handelt vaak onnodig en soms zelfs gevaarlijk'  
NOS, 29 juni 2017 
 
Verpleegkundige handelingen vaak onnodig 
Limburgs Dagblad, 30 juni 2017  
 
'Schrappen overbodige handelingen bespaart geld en leed' 
SKIPR, 29 juni 2017   
 
Zesenzestig verpleegkundige handelingen overbodig verklaard  
ZORGVISIE, 29 juni 2017 
 
Ruim zestig verpleegkundige handelingen overbodig verklaard 
NURSING, 29 juni 2017 
 
Verpleegkundige handelt vaak onnodig 
NRC.NEXT, 29 juni17 
 

2. Verspreiding van de aanbevelingen 

De aanbevelingen worden gedeeld met iedere V&VN-afdeling zodat zij dit kunnen oppakken. Dit 

wordt afgestemd met het programmabureau kwaliteitsstandaarden van V&VN. 

Tevens heeft V&VN een pagina op de website ingericht: http://www.venvn.nl/beterlaten , waar de 

aanbevelingen, businesscases en aanvullende informatie over het onderwerp staan. 

 

3. Infographics verspreiden.  

V&VN heeft in afstemming met IQ healthcare en Vilans 4 infographics opgesteld (zie bijlage 5). Deze 

komen in augustus 2017 beschikbaar op de website van V&VN en zullen via diverse kanalen verder 

verspreid worden, zoals via de nieuwsbrief V&VN naar 80.000 leden, berichtgeving via social media 

V&VN en de webpagina Beter laten. 

             

http://www.omroepgelderland.nl/tv/programma/142817503/Week-van-Gelderland/aflevering/225326896
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4. Beschouwing en aanbevelingen 
 

In dit onderzoek hebben wij een uitgebreide lijst van beter-laten aanbevelingen opgesteld, gebaseerd 

op Nederlandse richtlijnen en kwaliteitsstandaarden van verpleegkundigen en verzorgenden. 

Vervolgens hebben wij voor elke aanbeveling vastgesteld bij welke V&VN-afdeling en bij welke 

Fundamental of Care deze behoort.  

In totaal zijn 65 aanbevelingen uit 125 richtlijnen en kwaliteitsstandaarden geselecteerd. Uit een 

vergelijkbaar onderzoek van medisch specialistische richtlijnen kwamen 1366 beter-laten 

aanbevelingen. Dat aantal is veel hoger dan in het dit onderzoekrapport is beschreven. Hier is een 

aantal redenen voor. Allereerst zijn veel richtlijnen en kwaliteitsstandaarden van verpleegkundigen 

en verzorgenden anders opgesteld en geformuleerd dan die van de medisch specialisten, zowel de 

richtlijntekst als de aanbevelingen. Vaak zijn de aanbevelingen niet expliciet geformuleerd en meer 

verweven in de tekst. Ten tweede zijn in multidisciplinaire richtlijnen vaak de uitgangsvragen meestal 

niet van verpleegkundige aard en is de rol van de verpleegkundige of verzorgende niet duidelijk 

omschreven. Niet in alle richtlijnen ligt de nadruk op verpleegkundige zorg waardoor de 

uitgangsvragen meestal niet van verpleegkundige aard zijn en is de rol van de verpleegkundige niet 

duidelijk omschreven. Ten derde is er over veel verpleegkundige zorg geen onderzoek gedaan, 

waardoor er geen concrete aanbevelingen zijn geformuleerd. Tenslotte waren veel richtlijnen 

verouderd en nodig toe aan een up-date. 

De beter-laten aanbevelingen geven handvaten voor verdere deïmplementatie. Samen met V&VN zal 

moeten worden gekeken naar programma’s om bewustwording verder aan te wakkeren en 

gedragsverandering van verpleegkundigen en verzorgenden te ondersteunen om routinematige 

onnodige handelingen daadwerkelijk uit te bannen.  

Dit project heeft geleid tot veel media-aandacht om het onderwerp op de kaart te zetten. V&VN 

heeft een aantal initiatieven gestart in nauwe samenwerking met IQ healthcare, waaronder een 

speciale pagina op de V&VN-website, een peiling onder de leden en het ontwikkelen van 

aansprekende infographics op basis van de businesscases. 

 

De lijst geeft zicht op het bestaan van handelingen die beter nagelaten kunnen worden door 

verpleegkundigen en verzorgenden. Deze resultaten tonen niet aan dat er daadwerkelijk veel zorg  

geleverd wordt aan patiënten die beter door verpleegkundigen en verzorgenden nagelaten zou 

kunnen worden. Hiervoor is aanvullend empirisch onderzoek noodzakelijk. Echter, het feit dat in 

richtlijnen voor verpleegkundigen en verzorgenden beter-laten aanbevelingen staan, is wel een 

indicatie dat deze overbodige handelingen in de praktijk voorkomen. De peiling die uitgevoerd is 

door V&VN onder een panel geeft hier ook aanwijzingen voor. Opvallend is dat de lijst met 65 beter-

laten handelingen niet geheel overeenkomt met de peiling. Dit geeft aan dat aanvullend onderzoek 

nodig is om de aangedragen ervaren onnodige handelingen te staven aan kennis uit de 

wetenschappelijke literatuur of deze op te laten nemen als uitgangsvragen in toekomstige richtlijnen 

of updates van richtlijnen. Meer aandacht voor zowel daadwerkelijke de-ïmplementatie van 

handelingen die beter gelaten kunnen worden is gewenst, Gezien het grote volume aan zorg dat 

verpleegkundigen en verzorgenden dagelijks leveren, is de potentiële kostenbesparing groot. 

 

Tevens maken de twee onderverdelingen van de lijst, die naar de afdelingen en platforms van V&VN 

en ´Fundamentals of Care´, ook inzichtelijk waar wel al kennis is over handelingen die nagelaten 



kunnen worden. Bijvoorbeeld de meeste beter-laten aanbevelingen gaan over wondzorg. Dit is een 

gebied waarin jarenlang in onderzoek geïnvesteerd is. Dit uit zich in een evidence based richtlijn die 

geheel voldoet aan de geëigende methodologieën voor het ontwikkelen van een richtlijn en is gevuld 

met krachtig bewijs om handelingen wel of niet aan te bevelen. Dit laat zien dat investering in 

onderzoek zich uiteindelijk vertaald in een heldere richtlijn en specifieke aanbevelingen voor de 

dagelijkse praktijk van verpleegkundigen en verzorgenden. Aan de andere kant legt de lijst ook de 

niches bloot voor de afdelingen waarvoor nog helemaal geen beter-laten aanbevelingen zijn 

opgesteld als ook voor basiszorgelementen waarvoor nog geen beter-laten aanbevelingen zijn 

opgesteld. Zo zijn er geen beter-laten aanbevelingen over basiszorg zoals temperatuur, slaap of 

seksualiteit. Dit geeft sterke aanwijzingen dat hiervoor of richtlijnen opgesteld dienen te worden of 

onderzoek naar verricht zou kunnen worden. Dit vermoeden wordt versterkt doordat uit de peiling 

de routinematige metingen van onder andere temperatuur het hoogste scoort als ervaren onnodige 

handeling. Daarnaast zijn beter-laten aanbevelingen voor sommige V&VN afdelingen explicieter 

geformuleerd dan bij andere afdelingen (variatie 22-0). 

 

Aanbevelingen 

 Ontwikkel een programma om systematisch in kaart te brengen hoe vaak onnodige 

handelingen voorkomen onder verpleegkundigen en verzorgenden in alle settingen 

 Ontwikkel een programma voor deïmplementatie van onnodige zorg dat verpleegkundigen, 

verzorgenden en hun kwaliteitsfunctionarissen, managers en bestuurders ondersteund. 

 Overweeg een consumenten campagne die huidige en toekomstige patiënten en cliënten 

bewust en actief maken van zorg die beter nagelaten kan worden.  

 Doe meer wetenschappelijk onderzoek om dagelijkse handelingen van verpleegkundigen en 

verzorgende beter te onderbouwen en kies daarbij een focus voor basiszorg. 

 Adviseer richtlijnontwikkelaars van verpleegkundige richtlijnen om specifieke aanbevelingen 

op te nemen over handeling die geen toegevoegde waarde voor de patiënt hebben en 

hierover factsheets op te stellen conform de verstandige keuzes. 

 Adviseer ontwikkelaars van richtlijnen en kwaliteitsstandaarden de geëigende 

methodologieen voor richtlijnontwikkeling te volgen zoals de Handleiding en Toolbox 

Richtlijnontwikkeling in de Nederlandse Gezondheidszorg (HARING) en de Leidraad voor 

kwaliteitsstandaarden (AQUA). 

 Adviseer richtlijnontwikkelaars van multidisciplinaire richtlijnen om uitgangsvragen van 

verpleegkundige of verzorgende aard te formuleren.  

 Investeer in het actualiseren van bestaande richtlijnen en kwaliteitsstandaarden, zodat ze 

voldoen aan de huidige wetenschappelijke standaard.  

  



Bijlage 1 Zoektermen  

Zoektermen voor het opsporen van de beter-laten aanbevelingen zijn: 

Niet 

Geen 

Stop 

Onvoldoende 

Zelden 

Alleen 

Kosten 

Vermeden 

Vermijd 

Achterwege 

Onnodig 

Afgeraden/ontraden (zoekwoord raden)  

Staken  

Gestaakt  

  



Bijlage 2   66 ‘Beter laten’ aanbevelingen  

Versie juli 2017 

 

Richtlijn Aanbeveling Korte aanbevelingstekst V&VN afdeling Fundamental of care 

Addendum bij Richtlijn 

Neusmaagsonde van 

V&VN  

Let op: met auscultatie kan wellicht een grove dispositie gedetecteerd worden maar 
auscultatie is geen betrouwbare methode om de positie van de sonde te bepalen! Dit geldt 
eveneens voor de methode beschreven door Loré (zie illustraties) 3. 

Gebruik geen auscultatie voor 
positiebepaling van een 
voedingssonde 

Maag darm lever 
ZIEKENHUISBREED 

Eten en drinken 

Handreiking Bewust 

afzien van eten en 

drinken  

Beschermende maatregelen tegen uit bed klimmen en vallen (bedhekken, immobilisatie) 
hebben vaak een averechts effect en worden slechts in uiterste noodzaak genomen en alleen 
na uitleg aan en toestemming van de naasten. 

Gebruik geen beschermende 
maatregelen zoals bedhekken 
en immobilisatie.  

Palliatieve zorg Veiligheid, preventie 
en medicatie 

Handreiking Kwetsbare 

ouderen  

Het meten van de mate van kwetsbaarheid van de ouderen in je regio kun je het beste 
stapsgewijs doen. Je begint dan met een oriëntatie op kwetsbaarheid door in een stepped care 
opzet eerst een kort screeningsinstrument toe te passen. Vaak zijn dit modellen waarbij aan de 
hand van een korte reeks vragen de kans op kwetsbaarheid kan worden ingeschat. Zit iemand 
boven een bepaalde grenswaarde, dan is er een grote kans op kwetsbaarheid. Mensen die 
beneden de grenswaarden uitkomen, hoeven geen uitgebreid assessment te krijgen. 

Pas uitgebreid screenen op 
kwetsbaarheid niet toe, alleen 
wanneer een kort 
screeningsinstrument dit 
indiceert.  

Praktijkondersteuners 
 

Veiligheid, preventie 
en medicatie 

Handreiking 

Vrijheidsbeperking  

Het toepassen van vrijheidsbeperkende interventies (VBI) moet zoveel mogelijk worden 
voorkomen. • Als VBI toegepast worden, dan moet VBI tot het minimum worden beperkt. • 
VBI mogen alleen worden toegepast als het echt niet anders kan (Nee, tenzij…). • Bij het 
toepassen moet altijd gezocht worden naar de mildste vorm van VBI, welke het meest geschikt 
is om het gestelde doel te bereiken en in duur en omvang in redelijke verhouding staat met de 
aanleiding. • De meest ingrijpende vorm: fixatie met onrustband en/of van pols en/of enkel 
en/of van bovenarm/bovenbeen moet niet worden toegepast, enkel in uiterste nood. • Het 
besluit tot het toepassen van VBI, ook de milde(re) vormen, moet altijd zeer weloverwogen, 
veilig en zorgvuldig, in multidisciplinair verband en in overleg met patiënt (en/of wettelijk 
vertegenwoordiger) en familie worden genomen. • Het gebruik van VBI is geen oplossing bij 
gebrek aan adequate (menselijke) hulp. 

Pas geen vrijheidsbeperkende 
maatregelen toe.  

Consultatieve psychiatrie 
Geriatrie 
ZIEKENHUISBREED 

Veiligheid, preventie 
en medicatie 
Waardigheid 

Handreiking 

Vrijheidsbeperking  

Het toepassen van vrijheidsbeperkende interventies (VBI) moet zoveel mogelijk worden 
voorkomen. • Als VBI toegepast worden, dan moet VBI tot het minimum worden beperkt. • 
VBI mogen alleen worden toegepast als het echt niet anders kan (Nee, tenzij…). • Bij het 
toepassen moet altijd gezocht worden naar de mildste vorm van VBI, welke het meest geschikt 
is om het gestelde doel te bereiken en in duur en omvang in redelijke verhouding staat met de 
aanleiding. • De meest ingrijpende vorm: fixatie met onrustband en/of van pols en/of enkel 
en/of van bovenarm/bovenbeen moet niet worden toegepast, enkel in uiterste nood. • Het 

Fixeer niet met een 
onrustband, enkel in uiterste 
nood. 

Consultatieve psychiatrie 
Geriatrie 
ZIEKENHUISBREED 

Veiligheid, preventie 
en medicatie 
Waardigheid 

http://www.verenso.nl/assets/Uploads/Downloads/Richtlijnen/VER00317fldrNeusMaagsonde05.pdf
http://www.verenso.nl/assets/Uploads/Downloads/Richtlijnen/VER00317fldrNeusMaagsonde05.pdf
http://www.verenso.nl/assets/Uploads/Downloads/Richtlijnen/VER00317fldrNeusMaagsonde05.pdf
https://mijn.venvn.nl/databanken/richtlijnen/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7B65BCD1F7%2D723B%2D450F%2D9ACA%2DFDD484AE16E5%7D&ID=81&ContentTypeID=0x0100AB35256C3231C549A2B6AD82BA8250FF
https://mijn.venvn.nl/databanken/richtlijnen/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7B65BCD1F7%2D723B%2D450F%2D9ACA%2DFDD484AE16E5%7D&ID=81&ContentTypeID=0x0100AB35256C3231C549A2B6AD82BA8250FF
https://mijn.venvn.nl/databanken/richtlijnen/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7B65BCD1F7%2D723B%2D450F%2D9ACA%2DFDD484AE16E5%7D&ID=81&ContentTypeID=0x0100AB35256C3231C549A2B6AD82BA8250FF
https://mijn.venvn.nl/databanken/richtlijnen/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7B65BCD1F7%2D723B%2D450F%2D9ACA%2DFDD484AE16E5%7D&ID=15&ContentTypeID=0x0100AB35256C3231C549A2B6AD82BA8250FF
https://mijn.venvn.nl/databanken/richtlijnen/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7B65BCD1F7%2D723B%2D450F%2D9ACA%2DFDD484AE16E5%7D&ID=15&ContentTypeID=0x0100AB35256C3231C549A2B6AD82BA8250FF
https://mijn.venvn.nl/databanken/richtlijnen/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7B65BCD1F7%2D723B%2D450F%2D9ACA%2DFDD484AE16E5%7D&ID=80&ContentTypeID=0x0100AB35256C3231C549A2B6AD82BA8250FF
https://mijn.venvn.nl/databanken/richtlijnen/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7B65BCD1F7%2D723B%2D450F%2D9ACA%2DFDD484AE16E5%7D&ID=80&ContentTypeID=0x0100AB35256C3231C549A2B6AD82BA8250FF
https://mijn.venvn.nl/databanken/richtlijnen/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7B65BCD1F7%2D723B%2D450F%2D9ACA%2DFDD484AE16E5%7D&ID=80&ContentTypeID=0x0100AB35256C3231C549A2B6AD82BA8250FF
https://mijn.venvn.nl/databanken/richtlijnen/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7B65BCD1F7%2D723B%2D450F%2D9ACA%2DFDD484AE16E5%7D&ID=80&ContentTypeID=0x0100AB35256C3231C549A2B6AD82BA8250FF


besluit tot het toepassen van VBI, ook de milde(re) vormen, moet altijd zeer weloverwogen, 
veilig en zorgvuldig, in multidisciplinair verband en in overleg met patiënt (en/of wettelijk 
vertegenwoordiger) en familie worden genomen. • Het gebruik van VBI is geen oplossing bij 
gebrek aan adequate (menselijke) hulp. 

Richtlijn 

Angststoornissen (3e 

revisie, 2013) (1.0) 

Ademhalingsoefeningen hebben geen aantoonbaar effect op de angststoornis. Het is daarom 
arbitrair om deze interventie toe te passen met het doel de angststoornis te beïnvloeden. 

Kies niet voor 
ademhalingsoefeningen om 
een angststoornis te 
beïnvloeden.  

Consultatieve psychiatrie Ademhaling,  
Comfort en pijn 

Richtlijn 

Angststoornissen (3e 

revisie, 2013) (1.0) 

Omdat metastudies aantonen dat de onderzoeksmethoden aan kritiek blootstaan en de 
resultaten gerelativeerd moeten worden en in Nederland veel discussie is of verpleegkundigen 
zich zouden moeten inlaten met deze interventie, wordt geadviseerd therapeutic touch (TT) 
niet toe te passen bij angststoornissen, ook niet als ondersteunende interventie. 

Kies niet voor therapeutic 
touch bij angststoornissen.  

Consultatieve psychiatrie Communicatie en 
educatie 

Richtlijn Anorexie en 

gewichtsverlies (3.0) 

Het kan als natuurlijk beschouwd worden dat patiënten voor wie het overlijden onafwendbaar 
is, hun interesse in eten en in mindere mate in drinken verliezen. Uitleg hierover kan 
verhelderend werken en het wegvallen van de noodzaak tot eten kan als bevrijding ervaren 
worden. Het opdringen van voedsel waar dat niet haalbaar en zinvol is moet voorkomen 
worden. Daarbij moet benadrukt worden dat het niet meer eten geen versnelling van het 
stervensproces teweeg zal brengen. Het routinematig wegen van de patiënt moet worden 
afgeraden. 

Dring geen voedsel op bij 
anorexie waar dat niet 
haalbaar en zinvol is. 

Palliatieve zorg 
 

Eten en drinken 
Comfort en pijn 
Waardigheid  

Richtlijn Anorexie en 

gewichtsverlies (3.0) 

Het kan als natuurlijk beschouwd worden dat patiënten voor wie het overlijden onafwendbaar 
is, hun interesse in eten en in mindere mate in drinken verliezen. Uitleg hierover kan 
verhelderend werken en het wegvallen van de noodzaak tot eten kan als bevrijding ervaren 
worden. Het opdringen van voedsel waar dat niet haalbaar en zinvol is moet voorkomen 
worden. Daarbij moet benadrukt worden dat het niet meer eten geen versnelling van het 
stervensproces teweeg zal brengen. Het routinematig wegen van de patiënt moet worden 
afgeraden. 

Weeg de patiënt met anorexie 
niet routinematig. 

Palliatieve zorg 
 

Eten en drinken 
Comfort en pijn 

Richtlijn Anorexie en 

gewichtsverlies (3.0) 

Sondevoeding hoeft niet te worden afgebouwd en kan dus onmiddellijk worden gestaakt. Bouw sondevoeding niet af, 
maar staak het onmiddellijk. 

 
Palliatieve zorg 

Eten en drinken 

Richtlijn Borstvoeding Wegen voor en na de borstvoeding ter beoordeling van de hoeveelheid gedronken melk levert 
geen betrouwbare gegevens op en kan onrust bij de moeder veroorzaken. 

Weeg niet voor en na 
borstvoeding.  

voortplanting, obstetrie, 
gynaecologie 

Eten en drinken 

Richtlijn Borstvoeding Vermijd vochtige zoogkompressen bij een candida-infectie bij borstvoeding Vermijd vochtige 
zoogkompressen bij een 
candida-infectie bij 
borstvoeding. 

Voortplanting, obstetrie 
gynaecologie 

Veiligheid, preventie 
en medicatie 

Richtlijn Borstvoeding Het gebruik van een tepelhoedje als oplossing bij de bovengenoemde verstoringen in de 
vroege periode postpartum wordt in principe afgeraden 

Gebruik geen tepelhoedje 
wanneer een baby na de 
bevalling niet aan de borst kan 
drinken.  

Voortplanting, obstetrie 
gynaecologie 

Eten en drinken 

https://mijn.venvn.nl/databanken/richtlijnen/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7B65BCD1F7%2D723B%2D450F%2D9ACA%2DFDD484AE16E5%7D&ID=6&ContentTypeID=0x0100AB35256C3231C549A2B6AD82BA8250FF
https://mijn.venvn.nl/databanken/richtlijnen/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7B65BCD1F7%2D723B%2D450F%2D9ACA%2DFDD484AE16E5%7D&ID=6&ContentTypeID=0x0100AB35256C3231C549A2B6AD82BA8250FF
https://mijn.venvn.nl/databanken/richtlijnen/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7B65BCD1F7%2D723B%2D450F%2D9ACA%2DFDD484AE16E5%7D&ID=6&ContentTypeID=0x0100AB35256C3231C549A2B6AD82BA8250FF
https://mijn.venvn.nl/databanken/richtlijnen/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7B65BCD1F7%2D723B%2D450F%2D9ACA%2DFDD484AE16E5%7D&ID=6&ContentTypeID=0x0100AB35256C3231C549A2B6AD82BA8250FF
https://mijn.venvn.nl/databanken/richtlijnen/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7B65BCD1F7%2D723B%2D450F%2D9ACA%2DFDD484AE16E5%7D&ID=6&ContentTypeID=0x0100AB35256C3231C549A2B6AD82BA8250FF
https://mijn.venvn.nl/databanken/richtlijnen/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7B65BCD1F7%2D723B%2D450F%2D9ACA%2DFDD484AE16E5%7D&ID=6&ContentTypeID=0x0100AB35256C3231C549A2B6AD82BA8250FF
https://mijn.venvn.nl/databanken/richtlijnen/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7B65BCD1F7%2D723B%2D450F%2D9ACA%2DFDD484AE16E5%7D&ID=73&ContentTypeID=0x0100AB35256C3231C549A2B6AD82BA8250FF
https://mijn.venvn.nl/databanken/richtlijnen/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7B65BCD1F7%2D723B%2D450F%2D9ACA%2DFDD484AE16E5%7D&ID=73&ContentTypeID=0x0100AB35256C3231C549A2B6AD82BA8250FF
https://mijn.venvn.nl/databanken/richtlijnen/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7B65BCD1F7%2D723B%2D450F%2D9ACA%2DFDD484AE16E5%7D&ID=73&ContentTypeID=0x0100AB35256C3231C549A2B6AD82BA8250FF
https://mijn.venvn.nl/databanken/richtlijnen/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7B65BCD1F7%2D723B%2D450F%2D9ACA%2DFDD484AE16E5%7D&ID=73&ContentTypeID=0x0100AB35256C3231C549A2B6AD82BA8250FF
https://mijn.venvn.nl/databanken/richtlijnen/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7B65BCD1F7%2D723B%2D450F%2D9ACA%2DFDD484AE16E5%7D&ID=73&ContentTypeID=0x0100AB35256C3231C549A2B6AD82BA8250FF
https://mijn.venvn.nl/databanken/richtlijnen/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7B65BCD1F7%2D723B%2D450F%2D9ACA%2DFDD484AE16E5%7D&ID=73&ContentTypeID=0x0100AB35256C3231C549A2B6AD82BA8250FF
https://mijn.venvn.nl/databanken/richtlijnen/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7B65BCD1F7%2D723B%2D450F%2D9ACA%2DFDD484AE16E5%7D&ID=89&ContentTypeID=0x0100AB35256C3231C549A2B6AD82BA8250FF
https://mijn.venvn.nl/databanken/richtlijnen/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7B65BCD1F7%2D723B%2D450F%2D9ACA%2DFDD484AE16E5%7D&ID=89&ContentTypeID=0x0100AB35256C3231C549A2B6AD82BA8250FF
https://mijn.venvn.nl/databanken/richtlijnen/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7B65BCD1F7%2D723B%2D450F%2D9ACA%2DFDD484AE16E5%7D&ID=89&ContentTypeID=0x0100AB35256C3231C549A2B6AD82BA8250FF


Richtlijn Delier  Vermijd fixaties aangezien dit wordt gezien als een risicofactor voor een persisterend delier. 
Verwijder materialen die bijdragen tot het in stand houden van een delier (katheters, drains, 
infusen). Gebruik alternatieve interventies als ‘domotica’ en ‘rooming-in’. 

Fixeer niet bij een delier.  Consultatieve psychiatrie 
Geriatrie 
Intensive care 
Medium care 
Neuro- en revalidatie 
Maag darm lever 
ALLE 
VERPLEEGKUNDIGEN 

Veiligheid, preventie 
en medicatie 
Comfort en pijn 
Waardigheid 

Richtlijn Delier  Vermijd fixaties aangezien dit wordt gezien als een risicofactor voor een persisterend delier. 
Verwijder materialen die bijdragen tot het in stand houden van een delier (katheters, drains, 
infusen). Gebruik alternatieve interventies als ‘domotica’ en ‘rooming-in’. 

Verwijder materialen zoals 
katheters en drains bij een 
delier. 

Consultatieve psychiatrie 
Geriatrie 
Intensive care 
Medium care 
Neuro- en revalidatie 

Veiligheid, preventie 
en medicatie 
Comfort en pijn 
 

Richtlijn Depressie (3e 

revisie, 2013) Versie 

1.0 

De Richtlijnwerkgroep acht het niet wenselijk bij alle patiënten in de eerste lijn een screener te 
gebruiken. Het gebruik van een dergelijk instrument is mogelijk zinvol bij onverklaarde 
somatische klachten of onduidelijke symptomatologie; dan kan een screener een indicatie 
geven van een psychiatrische stoornis. Het alternatief is bij het vermoeden van een depressie 
te vragen naar een depressieve stemming en/of naar het verlies van interesse of plezier, om 
bij een positief antwoord over te gaan tot nadere diagnostiek 

Gebruik in de eerste lijn geen 
screeningsinstrument bij het 
vermoeden van een depressie.  

Praktijkondersteuners Veiligheid, preventie 
en medicatie 

Richtlijn Diagnostiek 

en behandeling van 

autismespectrumstoor

nissen  

bij volwassenen 

Vooralsnog is er te weinig bewijs om de AQ-10 (Autism-spectrum Quotiënt: vragenlijst, de 
versie met 10 vragen) aan te bevelen als instrument om signalen en symptomen te herkennen. 

Gebruik de AQ-10 niet om 
signalen en symptomen van 
autismespectrumstoornissen 
te herkennen.  

Consultatieve psychiatrie 
GGZ 

(diagnostiek) 
overig 

Richtlijn Eerste opvang 

van 

brandwondpatiënten 

in de acute fase (1ste 

24 uur) van 

verbranding en 

verwijzing naar een 

brandwondencentrum  

Volgens de EMSB kan de wond schoongemaakt worden met fysiologisch zout, zeep en water 
of chloorhexidine 0.1% oplossing (Hibiscrub, Hibicet) en dienen andere antiseptica niet 
gebruikt te worden 

Kies bij brandwonden voor 
fysiologisch zout, zeep en 
water of chloorhexidine 0.1% 
en niet voor andere 
antiseptica. 

Ambulancezorg 
Intensive care 

Veiligheid, preventie 
en medicatie 

Richtlijn Eerste opvang 

van 

brandwondpatiënten 

in de acute fase (1ste 

Daarom moet voorkomen worden dat het spoelwater via de wond in contact komt met niet-
aangedane gebieden. Om dezelfde reden moet het aangedane lichaamsdeel niet in stilstaand 
water ondergedompeld worden. 

Gebruik geen stilstaand water, 
koud water of commerciële 
koelmiddelen bij 
brandwonden.  

Ambulancezorg 
Intensive care 

Veiligheid, preventie 
en medicatie 
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24 uur) van 

verbranding en 

verwijzing naar een 

brandwondencentrum  

Richtlijn Eerste opvang 

van 

brandwondpatiënten 

in de acute fase (1ste 

24 uur) van 

verbranding en 

verwijzing naar een 

brandwondencentrum  

Daarnaast geeft het EMSB-cursusboek aan dat colloïde oplossingen niet in de eerste 24 uur 
gebruikt dienen te worden. De aanbeveling van de NZGG richtlijn en UK consensus sluiten aan 
bij de EMSB cursus (Allison 2004, NZGG 2007). De NZGG geeft de aanbeveling voor gebruik van 
kristalloïde vochtoplossing in 1ste 24 uur, welke is gebaseerd op ‘international expert opinion’. 

Gebruik geen colloïde 
oplossingen, crème of 
topische middelen op 
brandwonden in de eerste 24 
uur.  
Zie hierboven 

Ambulancezorg 
Intensive care 

Veiligheid, preventie 
en medicatie 
 

Richtlijn Eerste opvang 

van 

brandwondpatiënten 

in de acute fase (1ste 

24 uur) van 

verbranding en 

verwijzing naar een 

brandwondencentrum  

Bij (ambulance)vervoer naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis met adequate opvang dient men: - 
geen crème of andere topische middelen te gebruiken op de wond  

Richtlijn Eerste opvang 

van 

brandwondpatiënten 

in de acute fase (1ste 

24 uur) van 

verbranding en 

verwijzing naar een 

brandwondencentrum  

Bij slachtoffers met brandwonden die verwezen worden naar een brandwondencentrum 
dienen de wonden zo schoon mogelijk afgedekt te worden met folie, metalline lakens of 
schone doeken waarover een deken gelegd kan worden. Er dienen geen topicale middelen op 
de wonden gesmeerd te worden. 

Richtlijn Eerste opvang 

van 

brandwondpatiënten 

in de acute fase (1ste 

24 uur) van 

verbranding en 

Door de zeer lage kwaliteit van het bewijs is de werkgroep terughoudend met het aanbevelen 
van commerciële alternatieven voor het koelen van brandwonden ontstaan door vlam of hete 
vloeistof verbranding als deze geen meerwaarde hebben boven het koelen met stromend 
kraanwater. Uit de literatuur is hier geen bewijs voor en dus wordt koelen met stromend 
kraanwater als eerste keus aanbevolen. 

Zie bij stilstaand water    
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verwijzing naar een 

brandwondencentrum  

Richtlijn Eerste opvang 

van 

brandwondpatiënten 

in de acute fase (1ste 

24 uur) van 

verbranding en 

verwijzing naar een 

brandwondencentrum  

Vermijd koelen met koud water om de kans op hypothermie te minimaliseren. Zie bij stilstaand water    

Richtlijn End-of-life 

care bij IC-patiënten, 

de verpleegkundige 

zorg 

Het verdient aanbeveling dat IC-verpleegkundigen de patiënt uitzuigen bij overmatige 
slijmproductie. Het uitzuigen van de patiënt dient terughoudend uitgevoerd worden, omdat 
dit kan leiden tot meer slijmproductie. 

Zuig niet uit indien er geen 
sprake is van overmatige 
slijmproductie.  

Intensive care 
Medium care 

Ademhaling 

Richtlijn Koorts in de 

tweede lijn 

bij kinderen van 0 - 16 

jaar 

Alternatieve manieren, zoals het afsponzen met lauw water, werken niet om de temperatuur 
te verlagen; deze maatregelen vergroten daarnaast het ongemak van de kinderen. 

Spons kinderen niet af bij 
koorts.  

Kinderverpleegkundigen Temperatuur 
regulatie 

Richtlijn 

Opiaatverslaving (1.0)  

Het gebruik van screeningsinstrumenten voor het opsporen van opiaatverslaafden in andere 
settings dan de ggz, forensische psychiatrie en eerste hulp is gezien de lage prevalentie niet 
aan te bevelen. 

Gebruik geen 
screeningsinstrument in 
andere settings dan de GGZ 
om opiaatverslaving op te 
sporen.  

GGZ Veiligheid, preventie 
en medicatie 

Richtlijn 

Postoperatieve pijn 

De werkgroep is van mening dat de subcutane toediening van opioïden niet de voorkeur 
geniet; 

Dien opioïden niet subcutaan, 
transdermaal, oraal of 
intramusculair toe bij 
postoperatieve 
pijnbehandeling.  

Intensive care 
Medium care 
Pijn verpleegkundigen  
ZIEKENHUISBREED 

Veiligheid, preventie 
en medicatie 

Richtlijn 

Postoperatieve pijn 

De transdermale toediening van opioïden wordt niet geadviseerd voor postoperatieve 
pijnbehandeling; 

Richtlijn 

Postoperatieve pijn 

Oraal toegediende opioïden hebben in de direct postoperatieve fase niet de voorkeur. 

Richtlijn 

Postoperatieve pijn 

De werkgroep is van mening dat de intramusculaire toediening van opioïden niet de voorkeur 
geniet; 

Richtlijn Schizofrenie Sociale vaardigheidstraining waarbij een standaardpakket van vaardigheden wordt aangeleerd, 
wordt niet aanbevolen voor mensen met schizofrenie. 

Kies niet voor sociale 
vaardigheidstraining bij 
schizofrenie.  

Consultatieve psychiatrie 
GGZ 

Communicatie en 
educatie 
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https://mijn.venvn.nl/databanken/richtlijnen/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7B65BCD1F7%2D723B%2D450F%2D9ACA%2DFDD484AE16E5%7D&ID=48&ContentTypeID=0x0100AB35256C3231C549A2B6AD82BA8250FF
https://mijn.venvn.nl/databanken/richtlijnen/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7B65BCD1F7%2D723B%2D450F%2D9ACA%2DFDD484AE16E5%7D&ID=48&ContentTypeID=0x0100AB35256C3231C549A2B6AD82BA8250FF
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Richtlijn Schizofrenie De werkgroep meent dat de Caarms en de Sips vooralsnog alleen gebruikt moeten worden in 
een onderzoeksetting, omdat er thans nog onvoldoende bewijs is dat het mogelijk is om een 
psychose te voorkomen. 

Gebruik niet de 
Comprehensive Assessment of 
At Risk Mental State 
(CAARMS) of de Structured 
Interview for Prodromal 
Syndromes (SIPS) om psychose 
te voorkomen. 

Consultatieve psychiatrie 
GGZ 

Veiligheid, preventie 
en medicatie 

Richtlijn Seksueel 

overdraagbare 

aandoeningen voor de 

2e lijn 

Bij vrouwen wordt diagnostiek op eerstestraals urine als minder sensitief beschouwd en 
daarom ontraden. 

Gebruik geen eerstestraals 
urine voor SOA diagnostiek.  

Dermatologie (diagnostiek) 
overig 

Richtlijn Stomazorg Adviseer bij irrigeren een conus te gebruiken en geen katheter. Kies geen katheter bij irrigeren 
van een stoma.  

Maag darm lever 
Stomaverpleegkundigen 

Uitscheiding 

Richtlijn Veneuze 

pathologie 

Enzymatische middelen zijn geen eerste keuze wanneer er reiniging van het veneuze ulcus 
moet plaatsvinden. 

Kies geen enzymatische 
middelen bij reiniging van het 
veneuze ulcus.  

Wondexpertise  Veiligheid, preventie 
en medicatie 

Richtlijn Veneuze 

pathologie 

Honing wordt afgeraden als lokaal antibacterieel middel bij de behandeling van het ulcus 
cruris. 

Kies geen honing of 
zinkpreparaten extract bij 
behandeling van ulcus cruris.  

Wondexpertise  Veiligheid, preventie 
en medicatie 

Richtlijn Veneuze 

pathologie 

Lokale antiseptica zoals natrium-hypochloriet/paraffine worden niet aanbevolen voor 
routinematig lokaal gebruik. 

Kies geen (lokale) antiseptica 
voor routinematig gebruik bij 
ulcera. 

Wondexpertise  Veiligheid, preventie 
en medicatie 

Richtlijn Veneuze 

pathologie 

Povidonjodium, peroxiden, ethacridinelactaat, mupirocine, chloorhexidine en fucidinezuur 
worden niet aanbevolen als middelen van keuze wanneer toepassing van een middel met 
antibacteriële werking wordt overwogen. 

Kies niet voor zilver, 
Povidonjodium, peroxiden, 
ethacridinelactaat, 
mupirocine, chloorhexidine en 
fucidinezuur indien een middel 
met antibacteriële werking 
wordt overwogen.  

Wondexpertise  Veiligheid, preventie 
en medicatie 

Richtlijn Veneuze 

pathologie 

Zilver wordt niet aanbevolen als middelen van keuze wanneer toepassing van een middel met 
antibacteriële werking wordt overwogen. 

Richtlijn Veneuze 

pathologie 

De werkgroep raadt gebruik van paardenkastanje extract niet aan in de behandeling van 
veneuze ulcera. 

Kies geen paardenkastanje 
extract bij behandeling van 
veneuze ulcera. 

Wondexpertise  Veiligheid, preventie 
en medicatie 

Richtlijn Veneuze 

pathologie 

Gebruik van zinkpreparaten wordt niet aanbevolen in de behandeling van ulcus cruris. Zie bij honing 

Richtlijn 

Wervelmetastasen 1.0 

In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat er in de meeste gevallen geen reden is voor 
immobilisatie (en zeker niet voor boomstamverpleging) en dat gemobiliseerd kan worden op 
geleide van pijnklachten. Alleen aangetoonde instabiliteit van de wervelkolom is een reden 

Niet immobiliseren bij 
wervelmetastasen (…tenzij…).  

Oncologie Comfort en pijn 
Mobiliteit 
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https://mijn.venvn.nl/databanken/richtlijnen/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7B65BCD1F7%2D723B%2D450F%2D9ACA%2DFDD484AE16E5%7D&ID=37&ContentTypeID=0x0100AB35256C3231C549A2B6AD82BA8250FF
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voor beperking van mobilisatie en het gebruik van ondersteunende hulpmiddelen zoals een 
korset of een halskraag. Een korset of een halskraag zijn uitsluitend geïndiceerd als er een 
duidelijk effect is op de pijn bij mobiliseren resp. bij bewegen van de nek. 

Richtlijn Wondzorg De werkgroep raadt het reinigen van primair gesloten wonden af. Reinig primair gesloten 
wonden niet.  

Wondexpertise  
Intensive care 
Medium care 
Kinderverpleegkunde  
Neuro- en revalidatie 
ZIEKENHUISBREED 

Veiligheid, preventie 
en medicatie 

Richtlijn Wondzorg De werkgroep is van mening dat het baden van wonden, in welke oplossing dan ook of slechts 
in water, geen onderdeel van de wondreiniging behoort te zijn. 

Kies niet voor baden als 
wondreiniging.  

Wondexpertise  
Intensive care 
Medium care 
Kinderverpleegkunde  
Neuro- en revalidatie 
ZIEKENHUISBREED 

Veiligheid, preventie 
en medicatie 

Richtlijn Wondzorg De werkgroep raadt een bedekkend verbandmateriaal bij primair gesloten wonden af. Gebruik geen bedekkend 
verbandmateriaal bij primair 
gesloten wonden.  

Wondexpertise  
Intensive care 
Medium care 
Kinderverpleegkunde  
Neuro- en revalidatie 
ZIEKENHUISBREED 

Veiligheid, preventie 
en medicatie 

Richtlijn Wondzorg Schuimverbanden kunnen tot 7 dagen in situ blijven. Bij voorkeur niet dagelijks wisselen uit 
oogpunt van kosteneffectiviteit. 

Wissel schuimverbanden bij 
wondzorg niet dagelijks.  

Wondexpertise  
Intensive care 
Medium care 
Kinderverpleegkunde  
Neuro- en revalidatie 
ZIEKENHUISBREED 

Veiligheid, preventie 
en medicatie 
Comfort en pijn 

Richtlijn Wondzorg Antiseptica in waterige oplossingen zijn niet geschikt voor lekkende wonden; Gebruik geen antiseptica in 
waterige oplossingen voor 
lekkende wonden.  

Wondexpertise  
Intensive care 
Medium care 
Kinderverpleegkunde  
Neuro- en revalidatie 
ZIEKENHUISBREED 

Veiligheid, preventie 
en medicatie 

Richtlijn Wondzorg Bij voorkeur niet gebruiken, uitsluitend wanneer er geen andere antiseptica voorhanden zijn 
(chloorverbindingen) 

Gebruik geen 
chloorverbindingen zoals 
EUSOL (wanneer andere 
antiseptica voorhanden zijn).  

Wondexpertise  
Intensive care 
Medium care 
Kinderverpleegkunde  
Neuro- en revalidatie 
ZIEKENHUISBREED 

Veiligheid, preventie 
en medicatie 
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Richtlijn Wondzorg Het advies van de werkgroep is om geen ontsmettingsmiddelen te gebruiken voor het reinigen 
van acute wonden. 

Reinig acute wonden niet met 
ontsmettingsmiddelen.  

Wondexpertise  
Intensive care 
Medium care 
Kinderverpleegkunde  
Neuro- en revalidatie 
ZIEKENHUISBREED 

Veiligheid, preventie 
en medicatie 

Richtlijn Wondzorg Vanwege het geringe risico op infectie bij primair gesloten wonden wordt afgeraden om 
antiseptica toe te passen 

Gebruik geen antiseptica bij 
primair gesloten wonden.  

Wondexpertise  
Intensive care 
Medium care 
Kinderverpleegkunde  
Neuro- en revalidatie 
ZIEKENHUISBREED 

Veiligheid, preventie 
en medicatie 

Richtlijn Wondzorg Gaas wordt ontraden vanwege de mogelijke associatie met pijn, mogelijke weefselschade en 
vertraagde genezing door (frequente) verbandwissels 

Gebruik geen gaas, vochtig 
gaas of vet gaas bij primair 
gesloten wonden.  

Wondexpertise  
Intensive care 
Medium care 
Kinderverpleegkunde  
Neuro- en revalidatie 
ZIEKENHUISBREED 

Veiligheid, preventie 
en medicatie 
Comfort en pijn 

Richtlijn Wondzorg Hydrocolloïd- en folie verbanden worden afgeraden vanwege te grote kleefkracht. Daarnaast 
wordt hydrocolloïd verband in combinatie met corticosteroïdgebruik afgeraden vanwege de 
verhoogde kans op wondinfecties. 

Gebruik geen hydrocolloïd- en 
folie verbanden bij wondzorg 
(ook niet in combinatie met 
corticosteroïdgebruik). 

Wondexpertise  
Intensive care 
Medium care 
Kinderverpleegkunde  
Neuro- en revalidatie 
ZIEKENHUISBREED 

Veiligheid, preventie 
en medicatie 
Comfort en pijn 

Richtlijn Wondzorg Vochtige gazen en vette gazen worden afgeraden, respectievelijk vanwege het indrogen 
(mogelijke weefselschade bij de verbandwisseling) en het risico op verschuiven en 
necrotiseren van de flap 

WIP-richtlijn Bijzonder 

resistente micro-

organismen (BRMO) 

In afwachting van de uitslag van contactonderzoek zijn bij medebewoners van een BRMO-
positieve cliënt geen infectiepreventiemaatregelen voor de betreffende BRMO nodig. 

Zet geen 
infectiepreventiemaatregelen 
in bij medebewoners van een 
BRMO positieve cliënt.  

Verzorgenden Veiligheid, preventie 
en medicatie 

WIP-richtlijn 

Persoonlijke 

beschermingsmiddelen 

(ziekenhuizen) 

Pas nooit handhygiëne toe op gehandschoende handen, ook niet als alternatief voor het 
verwisselen van handschoenen. 

Pas nooit handhygiëne toe op 
gehandschoende handen.  

ZIEKENHUISBREED Veiligheid, preventie 
en medicatie 

Zorgstandaard 

CVA/TIA 

De screeningstesten worden niet afgenomen bij patiënten die de ADL handelingen kunnen 
uitvoeren. 

Voer geen screeningstest uit 
Index, Canadian Occupational 
Performance Measure COPM) 
bij patiënten die zelfstandig 
zijn in ADL.  

Neuro- en revalidatie (diagnostiek) overig 

https://mijn.venvn.nl/databanken/richtlijnen/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7B65BCD1F7%2D723B%2D450F%2D9ACA%2DFDD484AE16E5%7D&ID=39&ContentTypeID=0x0100AB35256C3231C549A2B6AD82BA8250FF
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Zorgstandaard 

Traumatisch 

Hersenletsel 

Uitgangspunt is dat vrijheidsbeperkende maatregelen in principe niet worden toegepast, tenzij 
er sprake is van ernstig nadeel voor de persoon met traumatisch hersenletsel of zijn omgeving 
(dus: ‘nee, tenzij’). 

Pas geen vrijheidsbeperkende 
maatregelen toe bij 
traumatisch hersenletsel.  

Intensive care 
Medium care 
Neuro- en revalidatie 

Veiligheid, preventie 
en medicatie 
Comfort en pijn 

Zorgstandaard 

Traumatisch 

Hersenletsel 

De keuze van strikte bedrust óf verplichte mobilisatie laat bij mensen met licht hersenletsel 
geen verschil in herstel zien. Toch wordt strikte bedrust tijdens opname en na ontslag uit het 
ziekenhuis ontraden vanwege de nadelige secundaire gevolgen op het gebied van algemeen 
welbevinden en gezondheid, zoals conditieverlies en verlies van spiermassa. 

Kies niet voor strikte bedrust 
bij traumatisch hersenletsel.  

Neuro- en revalidatie 
Medium care 

Mobiliteit 

Zorgstandaard 

Traumatisch 

Hersenletsel 

De keuze van strikte bedrust óf verplichte mobilisatie laat bij mensen met licht hersenletsel 
geen verschil in herstel zien. Toch wordt strikte bedrust tijdens opname en na ontslag uit het 
ziekenhuis ontraden vanwege de nadelige secundaire gevolgen op het gebied van algemeen 
welbevinden en gezondheid, zoals conditieverlies en verlies van spiermassa. 

Mobiliseer niet verplicht bij 
traumatisch hersenletsel. 

Neuro- en revalidatie 
Medium care 

Mobiliteit 

WIP-richtlijn 

Urinelozing 

Spoel de blaas nooit, ook niet als infectiepreventiemaatregel met desinfectans of antibiotica, 
tenzij hiervoor een medische indicatie bestaat. Motivatie: het spoelen van de blaas (met 
desinfectans of antibiotica) draagt niet bij aan het voorkomen van een urineweginfectie (6). 

Spoel de blaas niet.  Continentie 
verpleegkundigen 
Verzorgenden 
Stomaverpleegkundigen 
ALLE 
VERPLEEGKUNDIGEN 

Uitscheiding  

WIP-richtlijn 

Urinelozing 

Verzorg (een cliënt met) een urethrale katheter door dagelijkse hygiënische verzorging van de 
uitwendige genitaliën met water (en pH-neutrale zeep) (6), gebruik geen desinfectantia. 
Motivatie: het gebruik van desinfectantia bij de dagelijkse verzorging is niet effectief (7). 

Gebruik geen desinfectantia 
bij de dagelijkse verzorging 
van een urethrale katheter.  

Continentie 
verpleegkundigen 
Verzorgenden 
ALLE 
VERPLEEGKUNDIGEN 

Uitscheiding  

WIP-richtlijn 

Urinelozing 

Verzorg de insteekplaats van een suprapubische katheter als volgt (6): - dagelijkse reiniging 
met water; - gebruik alleen verbandmiddelen in geval van wondvocht/afscheiding en breng 
deze aseptisch aan. Toelichting: gebruik geen zeep, verzorgend wassen product of een 
desinfectans voor de dagelijkse reiniging. 

Gebruik geen zeep, 
verzorgend wassen product of 
desinfectans voor dagelijkse 
reiniging van suprapubische 
katheter.  

Continentie 
verpleegkundigen 
Verzorgenden  
ALLE 
VERPLEEGKUNDIGEN 

Uitscheiding 

WIP-richtlijn 

Urinelozing 

Leeg po’s/urinalen/maatbekers niet handmatig in een toilet of po-spoeler. Leeg 
po’s/urinalen/maatbekers niet 
handmatig in een toilet of po-
spoeler. 

Continentie 
verpleegkundigen 
Stomaverpleegkundigen  
Verzorgenden  
ALLE 
VERPLEEGKUNDIGEN 

Uitscheiding 

WIP-richtlijn 

Urinelozing 

Niet-loskoppelen van een gesloten urinekathetersysteem verkleint de kans op bacteriurie Koppel een gesloten 
urinekathetersysteem niet los.  

Continentie 
verpleegkundigen 
Verzorgenden  
ALLE 
VERPLEEGKUNDIGEN 

Uitscheiding 

https://mijn.venvn.nl/databanken/richtlijnen/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7B65BCD1F7%2D723B%2D450F%2D9ACA%2DFDD484AE16E5%7D&ID=76&ContentTypeID=0x0100AB35256C3231C549A2B6AD82BA8250FF
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https://mijn.venvn.nl/databanken/richtlijnen/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7B65BCD1F7%2D723B%2D450F%2D9ACA%2DFDD484AE16E5%7D&ID=140&ContentTypeID=0x0100AB35256C3231C549A2B6AD82BA8250FF


WIP-richtlijn 

Urinelozing 

Sluit een eenmaal afgekoppelde urineopvangzak niet meer aan Gebruik een urineopvangzak 
na afkoppeling niet opnieuw.  

Continentie 
verpleegkundigen 
Verzorgenden  
ALLE 
VERPLEEGKUNDIGEN 

Uitscheiding 

WIP-richtlijn 

Urinelozing 

Urine-incontinentie en decubitus zijn geen indicatie voor een verblijfskatheter. Geef geen verblijfskatheter bij 
urine-incontinentie en 
decubitus.  

Continentie 
verpleegkundigen 
Verzorgenden  
ALLE 
VERPLEEGKUNDIGEN 

Uitscheiding 

WIP-richtlijn 

Urinelozing 

Gebruik geen zeep, verzorgend wassen product of een desinfectans voor de dagelijkse 
reiniging van een suprapubische katheter. 

WIP-richtlijn 

Urinelozing 

Gebruik geen condoomkatheter bij wondjes in het gebied van de condoomschacht. Gebruik geen 
condoomkatheter bij wondjes.  

Continentie 
verpleegkundigen 
Verzorgenden  
ALLE 
VERPLEEGKUNDIGEN 

Uitscheiding 

Zorgstandaard 

Traumatisch 

Hersenletsel Kinderen 

& Jongeren 

Als een kind op grond van de criteria niet in aanmerking komt voor een CT-hersenen en een 
maximale score op de Glasgow Coma Scale (GCS) heeft, kunnen neurologische observaties 
gestaakt worden. 

Stop met neurologische 
observaties bij maximale score 
op de Glasgow Coma Schaal.  

Kinderverpleegkunde 
Intensive care 
Medium care 

Veiligheid, preventie 
en medicatie 

Zorgstandaard 

Traumatisch 

Hersenletsel Kinderen 

& Jongeren 

Uitgangspunt is dat vrijheidsbeperkende maatregelen en onvrijwillige zorg in principe niet 
worden toegepast, tenzij er sprake is van ernstig nadeel voor het kind of de jongere met 
traumatisch hersenletsel of zijn omgeving (dus: ‘nee, tenzij’). Toepassing kan alleen na 
multidisciplinair overleg (MDO) en in overleg met de jongere. 

Gebruik geen 
vrijheidsbeperkende 
maatregelen bij kinderen met 
traumatisch hersenletsel.  

Kinderverpleegkunde 
Intensive care 
Medium care 

Veiligheid, preventie 
en medicatie 
Comfort en pijn 

Addendum Dementie 

als co-morbiditeit in 

het ziekenhuis  

Verwijder zo snel als mogelijk materialen die bijdragen tot het veroorzaken en in stand houden 
van onrustig gedrag of een delier (katheters, drains, infusen). Vermijd fixaties aangezien dit 
een risicofactor kan zijn voor toename van onrustig gedrag. Gebruik alternatieve interventies 
als ‘rooming-in’ of ‘posey’ bed (tent bed). 

Verwijder materialen zoals 
katheters en drains bij een 
delier. 

Consultatieve psychiatrie 
Geriatrie  
Intensive care 
Medium care 
Neuro- en revalidatie 

Veiligheid, preventie 
en medicatie 

Richtlijn Dyspneu De toepassing van luchtbevochtiging bij patiënten met dyspneu in de palliatieve fase wordt 
niet aanbevolen. 

Geen luchtbevochtiging bij 
palliatieve patiënten met 
dyspneu. 

Palliatieve zorg 
Intensive care 
Medium care 
Geriatrie 
 

Ademhaling 

Richtlijn 

Verpleegkundige zorg 

bij de ziekte van 

IJzerpreparaten kunnen de resorptie van levodopa beperken en dienen daarom niet gelijktijdig 
met de levodopa te worden ingenomen. De tussentijd moet zo groot mogelijk zijn. 

Geef ijzerpreparaten niet 
gelijktijdig met levodopa.  

Geriatrie 
Neuro- en revalidatie 

Veiligheid, preventie 
en medicatie 
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https://mijn.venvn.nl/databanken/richtlijnen/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7B65BCD1F7%2D723B%2D450F%2D9ACA%2DFDD484AE16E5%7D&ID=132&ContentTypeID=0x0100AB35256C3231C549A2B6AD82BA8250FF
https://mijn.venvn.nl/databanken/richtlijnen/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7B65BCD1F7%2D723B%2D450F%2D9ACA%2DFDD484AE16E5%7D&ID=131&ContentTypeID=0x0100AB35256C3231C549A2B6AD82BA8250FF
https://mijn.venvn.nl/databanken/richtlijnen/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7B65BCD1F7%2D723B%2D450F%2D9ACA%2DFDD484AE16E5%7D&ID=131&ContentTypeID=0x0100AB35256C3231C549A2B6AD82BA8250FF
https://mijn.venvn.nl/databanken/richtlijnen/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7B65BCD1F7%2D723B%2D450F%2D9ACA%2DFDD484AE16E5%7D&ID=131&ContentTypeID=0x0100AB35256C3231C549A2B6AD82BA8250FF
https://mijn.venvn.nl/databanken/richtlijnen/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7B65BCD1F7%2D723B%2D450F%2D9ACA%2DFDD484AE16E5%7D&ID=124&ContentTypeID=0x0100AB35256C3231C549A2B6AD82BA8250FF
https://mijn.venvn.nl/databanken/richtlijnen/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7B65BCD1F7%2D723B%2D450F%2D9ACA%2DFDD484AE16E5%7D&ID=123&ContentTypeID=0x0100AB35256C3231C549A2B6AD82BA8250FF
https://mijn.venvn.nl/databanken/richtlijnen/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7B65BCD1F7%2D723B%2D450F%2D9ACA%2DFDD484AE16E5%7D&ID=123&ContentTypeID=0x0100AB35256C3231C549A2B6AD82BA8250FF
https://mijn.venvn.nl/databanken/richtlijnen/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7B65BCD1F7%2D723B%2D450F%2D9ACA%2DFDD484AE16E5%7D&ID=123&ContentTypeID=0x0100AB35256C3231C549A2B6AD82BA8250FF


Parkinson 

Richtlijn 

Verpleegkundige zorg 

bij de ziekte van 

Parkinson 

Geef geen instructie of aanwijzing tijdens het uitvoeren van een handeling aan de patiënt Geef geen instructie of 
aanwijzing tijdens het 
uitvoeren van een handeling 
aan de patiënt. 

Geriatrie 
Verzorgenden 

Communicatie en 
educatie 

Richtlijn Palliatieve 

zorg bij eindstadium 

nierfalen 

Pas in principe geen vrijheidsbeperkende maatregelen/fixatie toe. Pas geen vrijheidsbeperkende 
maatregelen/fixatie toe bij 
palliatieve zorg tijdens 
eindstage nierfalen. 

Dialyse en nefrologie 
Palliatieve zorg  

Veiligheid, preventie 
en medicatie 
Comfort en pijn 
Waardigheid  

 
 
 
 

 

https://mijn.venvn.nl/databanken/richtlijnen/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7B65BCD1F7%2D723B%2D450F%2D9ACA%2DFDD484AE16E5%7D&ID=123&ContentTypeID=0x0100AB35256C3231C549A2B6AD82BA8250FF
https://mijn.venvn.nl/databanken/richtlijnen/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7B65BCD1F7%2D723B%2D450F%2D9ACA%2DFDD484AE16E5%7D&ID=123&ContentTypeID=0x0100AB35256C3231C549A2B6AD82BA8250FF
https://mijn.venvn.nl/databanken/richtlijnen/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7B65BCD1F7%2D723B%2D450F%2D9ACA%2DFDD484AE16E5%7D&ID=123&ContentTypeID=0x0100AB35256C3231C549A2B6AD82BA8250FF
https://mijn.venvn.nl/databanken/richtlijnen/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7B65BCD1F7%2D723B%2D450F%2D9ACA%2DFDD484AE16E5%7D&ID=123&ContentTypeID=0x0100AB35256C3231C549A2B6AD82BA8250FF
https://mijn.venvn.nl/databanken/richtlijnen/SitePages/home.aspx?View=%7baf3ecdfb-c584-4487-af8c-4d1a5b13e2aa%7d&SortField=Bron&SortDir=Desc
https://mijn.venvn.nl/databanken/richtlijnen/SitePages/home.aspx?View=%7baf3ecdfb-c584-4487-af8c-4d1a5b13e2aa%7d&SortField=Bron&SortDir=Desc
https://mijn.venvn.nl/databanken/richtlijnen/SitePages/home.aspx?View=%7baf3ecdfb-c584-4487-af8c-4d1a5b13e2aa%7d&SortField=Bron&SortDir=Desc


Bijlage 3 Business cases  

 

Hoeveel leed en kosten kunnen we besparen in de verpleegkundige zorg?  
Onderstaande business cases geven een indicatie van de kosten die en het leed dat bespaard kunnen worden 

wanneer we bepaalde verpleegkundige zorg minder of niet meer gaan doen zoals de richtlijnen voorschrijven.  

 

Wondzorg 
Wat kunnen we beter laten?  

Reinig en bedek geen primair gesloten wonden.  

 

Waarom?  

Dit draagt niet bij aan wondgenezing, voorkomt geen infecties 

en het verwijderen van verband of pleisters kan pijnlijk zijn.  

 

Hoe vaak komt het voor?  

Jaarlijks worden er bijna 1,5 miljoen operaties uitgevoerd in Nederland. 

 

Hoeveel geld kunnen we besparen?  

Wanneer we de helft van deze operatiewonden niet meer bedekken besparen we ongeveer 

€2.100.000 aan verbandmateriaal en 94.000 uren aan wondzorg, omgerekend ongeveer €2.800.000 

aan salariskosten.  

 

Bronnen 

Meer informatie over wat je beter wel en niet kan doen bij wondzorg? Zie de richtlijn wondzorg uit 

2013.  

  Waarde Bron 

Volume 

onnodige 

zorg 

Bedekte gesloten 

wonden 

In 2010 werden 1.414.558 operaties 

uitgevoerd in Nederland.  

CBS statline 

Het merendeel van de operatiewonden 

wordt routinematig bedekt met 

verband.   

Erik de Laat, wondexpert 

Radboudumc 

Effecten 

besparing 

(volume) 

Tijd wondzorg Een verpleegkundige is gemiddeld 5 

minuten bezig met het reinigen van de 

wond en aanbrengen van verband, 

inclusief handschoenen aandoen en 

handhygiëne achteraf.  

Ubbink 2008, Occlusive vs 

gouze dressings for local 

wound care in surgical 

patients.  

Het kost een verpleegkundige tijd om 

de patiënt uit te leggen dat verband of 

pleisters niet nodig zijn. Onze schatting 

is dat dat gemiddeld per patiënt 2 

minuten kost. Zodra een patiënt het 

een keer uitgelegd heeft gekregen, 

behoeft het daarna minder of geen 

uitleg.  

Getty Huisman en projectteam 

Verbandmateriaal Na een operatie worden gemiddeld 2 Erik de Laat, wondexpert 

https://www.nvpc.nl/uploads/stand/130Richtlijn-Wondzorg-final.pdf
https://www.nvpc.nl/uploads/stand/130Richtlijn-Wondzorg-final.pdf


pleisters vanuit het ziekenhuis gebruikt. 

Verdere verzorging (meer pleisters, 

reinigen met betadine) doen de 

mensen vaak zelf thuis.  

Radboudumc 

Effecten 

besparing 

(kosten) 

Tijd wondzorg Uursalaris verpleegkundige = €29,75 

euro per werkbaar uur.  

Bruto jaarsalaris: 

13*€2.567=€33.371 

(gebaseerd op 36 uur, stap 6 

salarisschaal 45 CAO algemene 

ziekenhuizen). Uursalaris: 

€33.371/1558 (werkbare uren 

per jaar, Richtlijn voor het 

uitvoeren van economische 

evaluaties in de 

gezondheidszorg 2016)= €21,4 

per werkbaar uur. €21,4*1,39 

(premies etc) = €29,75 per 

werkbaar uur.  

Verbandmateriaal Veruit de meeste wonden worden 

bedekt met eilandpleisters 3m (met 

uitzondering van protheses).  

Erik de Laat, wondexpert 

Radboudumc 

De gemiddelde prijs van een 3M 

eilandpleister is €1,50.  

Afdeling Inkoop Radboudumc, 

gemiddelde van 5 typen 3M 

pleisters van verschillende 

grootte inclusief BTW.  

 

Berekening 
- 1.414.558 operaties in Nederland. Als we voor de helft geen pleisters meer gebruiken zijn dat 707.279 

operaties zonder pleisters.  

- Bij elke operatie worden gemiddeld 2 onnodige pleisters gebruikt, dus 1.414.558 pleisters.  

- Het reinigen van de wond en plakken van de pleister kost 1.414.558 * 5 minuten tijd van een 

verpleegkundige = 7072790 minuten en dat zijn 117.880 uren.  

- De uitleg dat een pleister niet nodig is kost 707.279 *2 minuten = 1.414.558 minuten en dat zijn 

23.576 uren.  

- Stoppen met deze pleisters min de uitleg kost dus 117.880 – 23.576 = 94.304 uren.  

- Dat kost 94.304 * €29,75 euro is €2.805.544 euro aan verpleegkundige tijd.  

- De gemiddelde prijs per eilandpleister is (0,615+0,806+1,360+1,912+2,380)/5=€1,41. €1,41 euro plus 

6% BTW = €1,50.  

- De pleisters kosten 1.414.558 * €1,50 = €2.121.837.  

  



Fixeren  
 
Wat kunnen we beter laten? 

Vermijd vrijheidsbeperkende maatregelen zoals bedhekken, 

onrustband, tafelblad, gedragsbeïnvloedende medicatie en 

domotica.  

 

Waarom? 

Ze beperkende autonomie, bewegingsvrijheid en het gedrag van 

de cliënt.  

 

Hoe vaak komt het voor? 

In 2015 verbleven 246.000 personen in Nederland in de langdurige zorg. Ongeveer 67.000 van hen 
kregen een vrijheidsbeperkende maatregel, voornamelijk bedhekken.  
 

Hoeveel leed kunnen we besparen?  

Vrijheidsbeperkende maatregelen kunnen psychisch lijden en lichamelijke letsels veroorzaken. 

Iedereen heeft het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer en integriteit van het 

lichaam. Dit moet zo veel mogelijk beschermd worden.  

Langdurig gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen kan leiden tot delier, decubitus, 

incontinentie, contracturen en afname van de spiermassa.  

 

Bronnen 

Meer weten over wat je beter wel en niet kan doen bij vrijheidsbeperkende maatregelen? Zie de 

handreiking vrijheidsbeperking uit 2013.   

  Waarde  Bron 

Volume 

onnodige 

zorg 

Vrijheidsbep

erkende 

maatregelen 

In 2015 maakten 246.000 personen gebruik van 

langdurige zorg (AWBZ) met verblijf 

CBS Statline 

In de chronische zorg werd in 2015 bij 27,3% van de 

patiënten een vrijheidsbeperkende maatregel 

toegepast. Bedhekken (46,8%), 

alarmering/domotica (37,4%) en 

gedragsbeïnvloedende medicatie (17,3%) zijn 

hiervan de meest toegepaste maatregelen.  

Halfens, Meesterberends, 

Neyens, Rondas, Rijcken, 

Wolters, Schols 2016. 

Landelijke 

prevalentiemeting 

zorgproblemen. 

Rapportage resultaten 

2015.  

Effecten 

besparing 

Gezondheid Afhankelijk van de duur en de aard van de  

vrijheidsbeperkende maatregel kan het voor 

patiënten ingrijpende fysieke consequenties tot 

gevolg hebben, zoals verhoogde kans op decubitus, 

incontinentie, contracturen, en afname van de 

spiermassa. (…) Daarnaast is er steeds meer bewijs 

dat niet bewegen leidt tot verslechtering in 

cognitief functioneren.  

Hamers JPH, Gulpers MJM, 

Bleijlevens M, Huizing AR, 

Scherder EJ, et al. Het 

reduceren van 

vrijheidsbeperking in 

verpleeghuizen. Tijdschrift 

voor Ouderengeneeskunde 

34,156-9 2009 

Onderzoek naar de effecten van de interventie Gulpers, Bleijlevens, 

http://www.venvn.nl/Portals/1/Nieuws/2013%20Documenten/20131120%20handreiking.pdf


EXBELT, gericht op het reduceren van het gebruik 

van banden en andere maatregelen in 

verpleeghuizen, laat zien dat bandenvrije zorg 

mogelijk is zonder dat dit leidt tot een toename van 

het gebruik van andere vrijheidsbeperkende 

maatregelen en/of het gebruik van psychofarmaca. 

Ook had het geen effect op het aantal vallen en 

valgerelateerde letsels.  

Capezuti, van Rossum, 

Ambergen and Hamers, 

2011, 2013 

Uit onderzoek blijkt dat het fixeren van een patiënt 

het risico op een delier vergroot. 

Flaherty JH. The evaluation 

and management of 

delirium among older 

persons. Med Clin North 

Am. 2011 May;95(3):555-

77. 

Tijd Het verminderen van vrijheidsbeperkende 

maatregelen kan enerzijds zorgen voor een 

tijdsbesparing doordat cliënten niet meer vast- en 

losgemaakt hoeven te worden, maar anderzijds kan 

het veel extra tijd kosten doordat cliënten kunnen 

gaan dwalen en terugbegeleid moeten worden.  

 

Materiaal Waarschijnlijk kan niet veel bespaard worden op 

materiaal voor vrijheidsbeperkende maatregelen, 

omdat bedhekken en andere materialen toch 

ingekocht moeten worden omdat ze soms wel 

nodig zijn. Mogelijk kan wel bespaard worden op 

gedragsbeïnvloedende medicatie.  

 

 

Berekening 

- 246.000 personen in de langdurige zorg, waarvan 27,3% een vrijheidsbeperkende maatregel 

ondergaat, dus 67.158 personen.  

  



Urinekatheters  

 

Wat kunnen we beter laten? 

Wees terughoudend met het gebruik van urinekatheters.  
 

Waarom?  

De primaire indicatie voor een katheterisatie is het niet op natuurlijke wijze 
kunnen ledigen van de blaas. Urine-incontinentie en decubitus zijn geen indicatie 
voor een katheter. 
 

Hoe vaak komt het voor? 

Een vijfde van de opgenomen patiënten in Nederland heeft een urinekatheter, dat zijn ongeveer 

480.000 patiënten per jaar. 25.000 van hen heeft een onterechte katheter.  

 

Hoeveel leed kunnen we besparen? 

Deze onterechte katheters leiden bij 580 patiënten per jaar tot een onnodige blaasontsteking. 

Hierdoor blijven ze langer in het ziekenhuis en krijgen ze vaak antibiotica.  

 

Hoeveel kosten kunnen we besparen? 

Het verminderen van kathetergebruik bespaart materiaal en tijd voor het inbrengen, verzorgen en 

verwijderen van de katheter. Als we kunnen voorkomen dat de 25.000 onterechte katheters 

geplaatst worden, dan besparen we ongeveer €140.000 aan materiaal en 25.000 uren, die €750.000 

aan salaris waard zijn. Aan de andere kant resulteert het minder snel plaatsen van katheters soms in 

extra kosten en tijd. 18% van de onnodige katheters wordt ingebracht vanwege urine-incontinentie. 

Wanneer we hiermee stoppen heeft de patiënt incontinentiemateriaal nodig. Dat kost ongeveer 

25.000 aan materiaal en 6.500 uren verpleegkundige tijd. 

 

Bronnen 

Meer weten over wat je beter wel en niet kan doen bij katheters? Zie de richtlijn Urinelozing en 

stoelgang uit 2016.    

  Waarde  Bron 

Volume 

onnodige 

zorg 

Urinekathet

ers 

In 2016 waren 13,6 opnamen met overnachtingen 

per 100 personen. 13,6 * 170.000 = 2.312.000 

opnamen in 2016.  

CBS statline 

20,7% van de patiënten in het ziekenhuis heeft een 

katheter. 5,3% van hen heeft een onterechte 

katheter.  

RIVM Jaarcijfers 2016: 

prevalentieonderzoek 

ziekenhuizen. Versie april 

2017.  

Welke handelingen horen bij een katheter? 1x het 

inbrengen, spoelen van de blaas of van de katheter 

komt vooral voor bij een verblijfskatheter, niet zo 

vaak bij een kortdurende, 3x per dag het leeg 

maken van de urinezak, de verpleegkundige helpt 

alleen met wassen rondom de katheter als dat bij 

een patiënt sowieso nodig is, en 1x het verwijderen 

van een katheter.  

Verpleegkundig 

coördinator Gera Folker 

van het Radboudumc 

http://qrs.nl/wp-content/uploads/2016/01/Urinelozing-stoelgang.pdf
http://qrs.nl/wp-content/uploads/2016/01/Urinelozing-stoelgang.pdf


De meeste patiënten zijn slechts gedurende 2-4 

dagen gekatheteriseerd.  

Terecht en onterecht 

gebruik van urinekatheters 

13-09-2012 Jolien Janzen 

en Suzanne E. Geerlings 

Effecten 

besparing 

Gezondheid 2,3% van de patiënten met een katheter heeft een 

symptomatische urineweginfectie.  

RIVM Jaarcijfers 2016: 

prevalentieonderzoek 

ziekenhuizen. Versie april 

2017. 

Langdurige katheterisatie kan, naast bacteriurie en 

een urineweginfectie, tevens leiden tot de volgende 

complicaties: bacteriëmie, verstopping van de 

katheter, vorming van blaas- en nierstenen, fistel- 

of strictuurvorming, incontinentie en – na 

jarenlange katheterisatie – zelfs tot blaaskanker. 

Terecht en onterecht 

gebruik van urinekatheters 

13-09-2012 Jolien Janzen 

en Suzanne E. Geerlings 

Tijd Gemiddeld is een verpleegkundige 20 minuten 

bezig met het inbrengen van een katheter, 5-10 

minuten met het spoelen en verwisselen van de 

urinezak, 5 minuten met het verwijderen van een 

katheter en 5 minuten met het legen van de 

urinezak inclusief handhygiëne.  

Verpleegkundig 

coördinator Gera Folker 

van het Radboudumc 

Uursalaris verpleegkundige = €29,75 euro per 

werkbaar uur.  

Bruto jaarsalaris: 

13*€2.567=€33.371 

(gebaseerd op 36 uur, stap 

6 salarisschaal 45 CAO 

algemene ziekenhuizen). 

Uursalaris: €33.371/1558 

(werkbare uren per jaar, 

Richtlijn voor het uitvoeren 

van economische 

evaluaties in de 

gezondheidszorg 2016)= 

€21,4 per werkbaar uur. 

€21,4*1,39 (premies etc) = 

€29,75 per werkbaar uur. 

Materiaal Alle materialen voor het inbrengen van een 

katheter kosten ongeveer €4,87. De materialen 

voor het verwijderen kosten €0,13. De materialen 

voor het leeg maken van de katheterzak kosten 

€0,08.   

Benodigde materialen via 

Radboudumc protocol 

Blaaskatheterisatie. Kosten 

via afdelingen Inkoop en 

Apotheek Radboudumc, 

meest gebruikte 

materialen inclusief BTW. 

Wanneer katheters niet meer ingezet worden bij 

urine-incontinentie, hebben deze patiënten wel 

incontinentiemateriaal nodig. Gemiddeld 6 stuks 

per dag. 

Verpleegkundig 

coördinator Gera Folker 

van het Radboudumc 

Incontinentiemateriaal kost gemiddeld €0,33 per 

stuk.  

Afdeling inkoop 

Radboudumc, gemiddelde 

van alle typen 

incontinentiemateriaal.  



 

Berekening 

- 20.7% van de 2.312.000 opnamen is 478.584 personen met een katheter.  
- Deze hebben gemiddeld 3 dagen een katheter, dat zijn 1.435.752 katheterdagen.   
- 478.584 personen keer 5,3% = 25.365 personen met een onterecht ingebrachte 

urinekatheter.  
 

- 25.365 onterechte katheters keer 2,3% = 583 urineweginfecties door onterechte katheters 
per jaar.  

 
- 25.365 personen met een onterechte urinekatheter * 20 minuten voor het inbrengen van de 

katheter is 8.455 uren verpleegkundige tijd.  
- 25.365 personen met een onterechte urinekatheter * €4,87 aan materiaal voor het 

inbrengen is €123.527.  
 

- 25.365 personen met een onterecht ingebrachte urinekatheter hebben gemiddeld 3 dagen 
een katheter en gemiddeld wordt elke dag drie keer de katheterzak leeg gemaakt. Op de 
inbreng- en verwijderdag is dit twee keer per dag. 25.365 * 7 = 177.555 keer wordt de zak 
geleegd. Dat kost 5 minuten per keer 177.555 * 5 = 887.775 minuten is 14.796 uren.  

- Het materiaal voor het leegmaken van de zak kost 177.555 * €0,08 = €14.204.  
- Het verwijderen van een katheter kost gemiddeld 5 minuten, dus 25.365 onterechte 

katheters * 5 minuten = 126.825 minuten is 2.114 uren.  
- Het materiaal voor het verwijderen kost 25.365 * €0,13 = €3.297.  
- Aan het verzorgen van 25.365 onnodige katheters zijn verpleegkundigen dus 8.455 uren 

inbrengtijd, 14.796 uren zakleegtijd en 2.114 uren verwijdertijd kwijt, dat is in totaal 25.365 
uur. Dat kost 25.365 * €29,75 = €754.608 aan salaris voor verpleegkundigen.  

- Qua materiaal kosten 25.365 onnodige katheters €123.527 euro aan inbrengmateriaal, 
€14.204 euro aan zakleegmaakmateriaal en €3.297 euro aan verwijdermateriaal. Dat is in 
totaal €141.028 euro aan materiaal.  

- Dat is bij elkaar €895.636.  
 

- Daar tegenover staat dat 18% van de onnodige katheters erin zit vanwege incontinentie, dat 
zijn 25.365 * 18% = 4.565 onnodige katheters vanwege incontinentie.  

- Deze patiënten hebben wel incontinentiemateriaal nodig. We houden hiervoor 3 dagen aan 
dat een katheter gemiddeld blijft zitten, het materiaal wordt gemiddeld 6 keer per dag 
verschoond. 4.565 * 3 * 6 = 82.170 stuks incontinentiemateriaal. Deze kosten gemiddeld 
€0,33 per stuk, dus 82.170 * €0,33 = €27.116 aan incontinentiemateriaal.  

- Het verwisselen van materiaal kost gemiddeld 5 minuten per patiënt per keer, dus dat is 
82.170 * 5 = 410.850 minuten en dat zijn 6.847 uren verpleegkundige tijd. Dat kost 6.847 * 
€29,75 = €203.698 aan salaris.  

- Dat is bij elkaar €230.813.  
 

  



Bijlage 4 Onnodige handelingen uit peiling V&VN 

 

Dit is een weergave van alle onnodige medisch-verpleegkundige handelingen volgens de 

respondenten van de peiling van V&VN. Genoemde huishoudelijke en administratieve handelingen 

zijn buiten beschouwing gelaten.  

 

Totaal 

Categorie handeling Aantal keer genoemd 

Dagelijkse controles: wegen, temp, bloed prikken, bloeddruk 155 

Zwachtelen/steunkousen 108 

Katheter/infuus/stoma 62 

Dagelijks geheel wassen en wassen met zeep 54 

Zorg die de patiënt zelf kan 49 

Wondzorg dagelijks 41 

Zalf/poeder tegen smetten 39 

Ontsmetten voor injectie 36 

Bed opmaken/verschonen 34 

Medicatie/insuline klaarzetten/geven 28 

Voorbereiden voor ok: scheren, nuchter 27 

Bescherming doorliggen: schapenvacht, hielbeschermers etc 26 

Incontinentiemateriaal extra inlegger 18 

Fixeren/bedhek 9 

 

Hieronder worden eerst de antwoorden van de respondenten in totaal besproken. Vervolgens 

worden enkele categorieën onnodige handelingen omschreven, waarbij ook quotes uit de peiling 

genoemd worden. 

  

Setting 

- 36% eerste lijn (incl thuiszorg) 

- 28% langdurige zorg 

- 23% ziekenhuis/acute zorg 

- 9% overig 

- 3% GGZ 

 

Waarom onnodig? 

- 28% kost te veel tijd 

- 36% onnodig vaak 

- 39% geen bewijs dat het bijdraagt aan goede zorg 

- 13% schadelijk voor de patiënt 

 

Hoe vaak komt het voor? 

- 65% dagelijks 



- 25% wekelijks 

- 14% maandelijks 

 

Waarom komt het voor? 

- 21% protocollen 

- 11% geen andere mogelijkheden 

- 40% cultuur 

- 46% altijd zo doen 

- 25% arts vraagt erom 

- 24% patiënt vraagt erom 

- 3% weet ik niet 

 

Denken collega’s ook dat het onnodig is? 

- 60% ja 

- 20% nee 

 

Wat helpt bij het verminderen? 

- 7% bespreken in het team 

- 7% duidelijke afspraken 

- 6% anders 

- 4% meer voorlichting 

- 4% bespreken met collega’s 

- 3% opnemen in een protocol 

- 1% ik heb daar geen directe invloed op 

 

Heb je de handeling besproken? 

- 66% ja 

- 46% Leidde niet tot verandering 

- 33% leidde tot verandering 

- 8% werd negatief ontvangen 

- 13% werd positief ontvangen en ik kreeg uitleg over het nut  

 

Hieronder worden veel voorkomende handelingen nader gespecificeerd. 

Dagelijkse controles 

Handeling Aantal Percentage 

Vitale functies (bloeddr, 

temp, ademhalingsfreq, 

pols) 

58 37,4 

Wegen 26 16,8 

Overig 22 14,2 

Bloedsuiker 18 11,6 

Vochtbalans 17 11,0 

Bloed afnemen 7 4,5 

Temp postoperatief 4 2,6 

Bij uitbehandeld 3 1,9 



Total 155 100,0 

 

- Het grootste deel hiervan bestaat uit onnodig meten van de vitale functies (bloeddruk, 

temperatuur, ademhalingsfrequentie en pols).  

- Verpleegkundigen hebben vaak het idee dat er niets met deze gegevens gedaan wordt, dat 

het niet bijdraagt aan goede zorg (52%) en dat het onnodig vaak gebeurt (57%).  

- Onnodige controles komen vaak dagelijks voor volgens verpleegkundigen (58%).  

- De belangrijkste redenen hiervoor is dat het altijd al zo gedaan wordt (51%) en dat de arts 

erom vraagt (55%).  

- 68% geeft aan dat collega’s ook denken dat het onnodig is.  

- ‘Bespreken in het team’ is de meest genoemde oplossing (12%) 

- Voornamelijk in het ziekenhuis (38%) en in de eerste lijn (incl thuiszorg) (32%).  

 

Dagelijks zwachtelen/steunkousen 

 Aantal Percentage 

Zwachtelen 74 68,5 

Steunkousen 33 30,6 

Beide 1 ,9 

Total 108 100,0 

- Steunkousen zijn vaak onnodig omdat patiënten/cliënten ze zelf aan en uit kunnen doen met 

eventuele hulpmiddelen.  

- Zwachtelen is vaak onnodig omdat het met de verkeerde techniek gedaan wordt of doordat 

het te vaak gewisseld wordt.  

- Ook deze handelingen komen vaak dagelijks voor (67%).  

- De belangrijkste redenen hiervoor is dat artsen erom vragen (55%), dat het altijd zo gedaan 

wordt (37%) en dat de patiënt erom vraagt (32%).  

- 60% geeft aan dat collega’s ook denken dat het onnodig is.  

- De meest genoemde oplossing is ‘duidelijke afspraken’ (15%).  

- Voornamelijk in de eerste lijn (incl thuiszorg) (54%) en langdurige zorg (34%). 

 

Onnodige zorg mbt catheters, infusen en stoma’s  

 Aantal Percentage 

Urinecatheter/blaasspoelen 33 53,2 

Infuus/intravasale catheter 16 25,8 

Stoma 5 8,1 

Bladderscan 4 6,5 

Maagcatheter/sondevoeding 3 4,8 

Allen 1 1,6 

Total 62 100,0 

 

- Het draagt niet bij aan goede zorg (57%) en wordt onnodig vaak gedaan (51%).  

- Het merendeel van de respondenten zegt dat het dagelijks voorkomt (55%).  

- De belangrijkste reden is dat het altijd zo gedaan wordt (57%). Ook cultuur (45%) en 

protocollen (43%) spelen een rol.  



- 57% geeft aan dat collega’s ook denken dat het onnodig is.  

- Meest genoemde oplossing is ‘bespreken in het team’ (8%).  

- Voornamelijk in het ziekenhuis (37%) en in de eerste lijn (32%).  

-  

 

Dagelijks wassen van rug/benen en gebruik van water en zeep 

- Betreft voornamelijk het dagelijks wassen, het wassen van de rug en benen en het wassen 

met water en zeep.  

- Het is onnodig omdat het volgens respondenten niet bijdraagt aan goede zorg (43%) en 

onnodig vaak gebeurt (33%).  

- Het komt overwegend dagelijks voor (87%).  

- Dat het altijd zo gedaan wordt speelt een belangrijke rol in het voorkomen van deze zorg 

(67%). Daarnaast vraagt de patient erom (46%).  

- 59% geeft aan dat collega’s ook denken dat het onnodig is.  

- Meest genoemde oplossing is ‘bespreken in het team’ (10%).  

- Voornamelijk in de eerste lijn (50%).  

 

Zorg die de patiënt zelf kan 

- Zoals scheren, wassen, medicatie klaarzetten of geven, etc. Ook de steunkousen worden hier 

genoemd.  

- Deze zorg komt overwegend dagelijks voor (79%).  

- Het komt voor omdat het altijd zo gedaan wordt (49%) en vanwege de cultuur die er heerst 

(45%): verpleegkundigen willen graag zorgen. Daarnaast vraagt de patiënt er ook om (37%).  

- 53% geeft aan dat collega’s ook denken dat dit onnodig is.  

- De meest genoemde oplossing is ‘duidelijke afspraken’ (17%).  

- Komt voornamelijk in de eerste lijn voor (47%).  

 

Wondzorg 

- Betreft voornamelijk het dagelijks wisselen van verbanden. Ook het spoelen van een wond 

met steriel water wordt genoemd.  

- Vaak wordt genoemd dat er een gebrek is aan bewijs dat dit bijdraagt aan goede zorg (50%).  

- Komt meestal dagelijks voor (50%).  

- Het komt voor omdat de arts erom vraagt (52%) en omdat het altijd zo gedaan wordt (47%).  

- 71% geeft aan dat collega’s ook denken dat dit onnodig is.  

- De meest genoemde oplossing is ‘anders’ (17%) (meer kennis overbrengen en alle 

bovenstaande oplossingen worden genoemd).  

- Komt voornamelijk in de eerste lijn voor (64%).  

 

Zalf/poeder tegen smetten 

- Betreft voornamelijk zinkzalf en poeders.  

- Komt overwegend dagelijks voor (69%).  

- De belangrijkste oorzaken is omdat het altijd zo gedaan is (67%) en de patiënt erom vraagt 

(54%).  

- 39% geeft aan dat collega’s ook denken dat dit onnodig is.  

- Komt voornamelijk voor in de eerste lijn (56%).  



 

Ontsmetten 

- Betreft voornamelijk desinfecteren voor het injecteren.  

- Overwegend wordt genoemd dat er geen bewijs is dat het bijdraagt aan goede zorg (77%).  

- Komt meestal dagelijks voor (59%).  

- Het komt voor omdat het altijd zo gedaan wordt (62%) en vanwege de cultuur (54%).  

- 41% geeft aan dat collega’s ook denken dat dit onnodig is.  

- De meest genoemde oplossingen zijn ‘meer voorlichting’ (17%) en ‘opnemen in een protocol’ 

(17%).  

- Komt voornamelijk voor in het ziekenhuis (33%).  

  



Bijlage 5   Businesscases 
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