Overzicht van wijzigingen per 1 maart 2017
Nieuwe protocollen
Datum

Naam protocol

1 maart 2017

Heelkunde
Darmspoelen via Chait Trapdoor

Infuusbehandeling
December 16

Inbrengen canule perifeer infuus

Injecteren
September 16

Injecteren Enbrel (etanercept) met MyClic pen

Nier- en blaaskatheterisatie
1 maart 2017

Blaaskatheterisatie bij man, eenmalig met gecoate katether (basis werkinstructie)

1 maart 2017

Blaaskatheterisatie bij vrouw, eenmalig met gecoate katheter (basis
werkinsrructie)

September 16

Blaaskatheterisatie bij man, eenmalig met CuriCat Plus

September 16

Blaaskatheterisatie bij vrouw, eenmalig met CuriCat Plus

Nieuwe achtergronddocumentatie
Datum

Onderwerp

1 maart 2017

Nier / blaaskatheterisatie
Gebruik van urineopvangzakken
Hygiëne en infectiepreventie

December 16

Aantrekken van handschoenen
Aantrekken van steriele handschoenen
Observatie

December 16

Blaasscannen
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Richtlijnen en wetgeving
Cytostaticarichtlijnen
Laatste
actualisatie
Februari 16

Het IKNL heeft een landelijke richtlijn “Handreiking veilig omgaan met cytostatica” ontwikkeld:
http://www.oncoline.nl/handreiking-veilig-omgaan-met-cytostatica.
Deze link is opgenomen op de startpagina. Deze consensus based richtlijn is in
augustus 2015 goedgekeurd en beschrijft zowel het toepassingsgebied van het
ziekenhuis als de (vervangende) thuissituatie. De protocollen in het Vilans
KICK-protocollenbestand zijn aangepast zodat deze in lijn zijn met de landelijke richtlijn.

Decubitusrichtlijnen
Laatste
actualisatie
september 16

De internationale richtlijn Decubitus (2014) van Amerikaans en Europese decubitusorganisaties (NPUAP/EPUAP) is vertaald in “Decubituspreventie en
behandeling, klinische praktijkrichtlijn” en verschijnt in november 2016.
Er zijn 2 nieuwe categorieën in de richtlijn toegevoegd:
1. “Unstageable/Unclassified: Full thickness skin or tissue loss – depth
unknown” = “Niet te classificeren: verlies van de volledige weefsellaag met onbekende diepte”.
2. “Suspected Deep Tissue Injury – depth unknown” = “'Vermoeden van
een diepe weefselbeschadiging met onbekende diepte”.
Deze stonden al in de vorige internationale richtlijn, maar nog niet in de Nederlandse vertaling.
In de nieuwe richtlijn is meer aandacht voor (het belang van) preventie en de
behandeling van hieldecubitus.
Verder zijn er aparte hoofdstukken opgenomen over specifieke groepen als
ouderen, kinderen, obese en dwarslaesiepatiënten
De verkorte versie is (vanaf november) gratis te downloaden van de EPUAPwebsite: www.epuap.org/guidelines
Op kennisplein ZorgvoorBeter is de richtlijn verwerkt

Hygiënerichtlijnen
Laatste
Actualisatie
1 maart 2017

Inleiding hygiëne en infectiepreventie is aangepast. Hierin aandacht voor
antibiotica resistentie, en naar LCHV richtlijnen en PubliekZIPnet
Indicaties handhygiëne: er zijn updates van de WIP-richtlijnen voor scabies
en noro-virus.
Scabies:
Bij contact met cliënten met scabiës (schurft) altijd handreiniging met water
en zeep.
Noro-virus:
Voorheen was het advies om handen te wassen met water en zeep bij Norovirus in het verpleeghuis, woonzorgcentra en centra voor kleinschalig wonen.
In de WIP richtlijn van 2016 wordt aangegeven dat het gebruik van handalcohol ook is toegestaan. Bij voorkeur wordt een handalcohol toegepast die
bewezen effectief is tegen noro-virus. Dit advies geldt ook voor de thuiszorg.
In het ziekenhuis vindt altijd handreiniging met water en zeep plaats.

1 maart 2017

De WIP heeft eind december 2016 laten weten dat het niet is gelukt om
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veldpartijen bereid te krijgen financieel bij te dragen aan een toekomstbestendige bekostiging van de WIP.
Het bestuur van de WIP zal nu in goed overleg met de moederverenigingen
van de WIP: NVMM, VHIG en VIZ, besluiten over het afbouwen van de activiteiten en het opheffen van de WIP.
Februari 16

De WIP gaat de zogenaamde VWT-richtlijnen (Verpleeghuizen, Woon –en
Thuiszorg) bij elke revisie geleidelijk vervangen door VWK-richtlijnen (Verpleeghuizen, Woonzorgcentra en Voorzieningen voor kleinschalig wonen voor
ouderen).
Hierdoor ontbreken er in toenemende mate richtlijnen voor de thuiszorg.
Het advies van de WIP is om de VWK-richtlijnen voor het desbetreffende
onderwerp voorlopig als uitgangspunt te nemen en deze te vertalen naar
lokaal beleid. Ondertussen zal het zoeken naar een oplossing voor de thuiszorgrichtlijnen infectiepreventie blijvend onder de aandacht worden gebracht.
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/W/Werkgroep_Infectie_Preventie_WIP

LPZ meting
Laatste
actualisatie
Juni 2016

Het 18e LPZ-rapport (Landelijk Prevalentiemeting Zorgproblemen) is gepubliceerd en beschikbaar als e-book:
https://issuu.com/universitairepers/docs/landelijke_prevalentiemeting_zorgpr
Op het kennisplein zijn per thema’s de resultaten verwerkt.

Wet BIG
Laatste
actualisatie
Januari 16

De Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is 1 januari 2016 van
kracht gegaan. Hiermee vervallen de Kwaliteitswet zorginstellingen en Wet
klachtrecht cliënten zorgsector. De Wkkgz heeft betrekking op de onderdelen kwaliteit, klachten en geschillen.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kwaliteit-van-dezorg/inhoud/wet-kwaliteit-klachten-en-geschillen-zorg.

Heelkunde
Laatste
actualisatie
1 maart 2017

In de werkinstructies Verwisselen Huidplaat stoma is in de stap ‘bevestig het
nieuwe systeem’ de zin ’Vraag de cliënt hierbij de buik bol te maken.’ verwijderd. Het opvoeren van de buikdruk kan namelijk risicovol zijn.

Augustus 16

Achtergrondinformatie en werkinstructies over Negatieve Druktherapie zijn
geactualiseerd. De aandachtspunten en terminologie in de werkinstructies zijn
afgestemd. Tussen verwijderen oud wondverband en aanbrengen nieuw wondverband wordt van handschoenen verwisseld en handhygiëne toegepast.
De achtergrondinformatie is bondiger geformuleerd.

Juni 16

De werkinstructie voor toedienen medicatie via colonstoma is aangepast. In de
instructie is opgenomen dat er een vrouwenverblijfskatheter op de canule van
het klysma wordt geplaatst alvorens deze wordt ingebracht. De vloeistof komt
anders niet voorbij de dieper gelegen spierlaag en niet diep genoeg in de
darm.
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Infuusbehandeling
Laatste
Actualisatie
Januari 2017

Het verwisselen van de gazen bij een PICC en CVK is veranderd van max.5
dagen naar 5-7. dagen. Naar aanleiding van de nieuwe richtlijn INS.
Achtergrondinformatie Flushen en locken; flushen mbv pushtechniek is verwijderd. Flushen met een 10cc spuit.

November 16

In het achtergrond document “subcutane infuusbehandeling” is de wijze
van ontluchten en spoelen bij een bolus toediening toegevoegd.

Augustus 15

De infuusprotocollen voor het toedienen van specifieke medicijnen zijn
generiek gemaakt, zodat ze voor de toediening van meerdere soorten parenterale medicijnen gebruikt kunnen worden. Er wordt bij deze protocollen verwezen naar de achtergrondinformatie medicijn informatie, bijsluiters. Hier is informatie opgenomen over websites waar bijsluiters, filmpjes
en cliënt gerichte informatie over medicijnen te vinden is.

Inhaleren (incl. vernevelen)
Laatste
actualisatie
December 16

De achtergrondinformatie over inhaleren, vernevelen, voorzetkamers en de
hygiëne en reiniging van de materialen bij inhaleren zijn geupdatet.

De indeling van de achtergronddocumenten over inhaleren en vernevelen is
gelijk getrokken.

In het achtergronddocument over inhaleren is toegevoegd dat je na schudden één dosisaerosol weg moet spuiten wanneer je niet weet hoe lang de
dosisaerosol niet is gebuikt, of als dit meer dan een week is geleden

Er is een achtergronddocument gemaakt over vernevelapparatuur.

In het document over voorzetkamers is onderscheid gemaakt tussen voorzetkamers voor kinderen en volwassenen.
In het document materialen inhalatie hygiëne en reiniging zijn bij de verschillende manieren van reinigen voorbeelden toegevoegd.

Inhaleren (incl. vernevelen)
Laatste
actualisatie
December 16

De achtergrondinformatie over inhaleren, vernevelen, voorzetkamers en de
hygiëne en reiniging van de materialen bij inhaleren zijn geupdatet.

De indeling van de achtergronddocumenten over inhaleren en vernevelen is
gelijk getrokken.

In het achtergronddocument over inhaleren is toegevoegd dat je na schudden één dosisaerosol weg moet spuiten wanneer je niet weet hoe lang de
dosisaerosol niet is gebuikt, of als dit meer dan een week is geleden

Er is een achtergronddocument gemaakt over vernevelapparatuur.

In het document over voorzetkamers is onderscheid gemaakt tussen voorzetkamers voor kinderen en volwassenen.
In het document materialen inhalatie hygiëne en reiniging zijn bij de verschillende manieren van reinigen voorbeelden toegevoegd.
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Injecteren
Laatste
Actualisatie
Juli 16

Instructiefilmpjes en gebruiksinstructies insulinepennen toegevoegd van de
Abasaglar kwikpen, Toujeo Solostar en Tresiba Flextouch.
De Toujeo Solostar en de Tresiba Flextouch worden in afwijkende sterkten
geleverd nl;
De Toujeo Solostar wordt geleverd in een voorgevulde wegwerppen van 300
IE/ml.
De Tresiba Flextouch wordt geleverd in een voorgevulde wegwerppen van
100IE/ml en 200 IE/ml.

Juli 16

De griepvaccins worden dit jaar wel geleverd in een kant en klaar spuit maar
daar moet nog een (veilige) injectienaald op geplaatst worden. Het protocol
injecteren griepvaccin is aangepast.

Juni 16

Door het verwijderen van de opzuignaald m.b.v. de naaldverwijderaar van de
naaldenbeker kan de conus van de spuit de naaldenbeker raken en de steriliteit verliezen. Daarom is in de relevante geprotocolleerde werkinstructies de
zin opgenomen “Verwijder de opzuignaald en doe deze in de naaldenbeker”.

Februari 16

De luchtbel (airlock) techniek is uit de rangeertechniek gehaald.
De reden hiervoor is dat zowel de airlock techniek als de rangeertechniek
hetzelfde doel hebben namelijk het voorkomen van terugvloeien en/of irritatie van geïnjecteerde vloeistof in het onderhuidse bindweefsel.

Lichaamsverzorging
Laatste
actualisatie
December 16

Werkinstructie ‘Hoortoestel verzorgen’ is geactualiseerd. Achtergrondinformatie toegevoegd over types hoortoestellen en met verwijzingen naar instructies
leveranciers. Achtergrondinformatie ’oorsmeer’ toegevoegd

December 16

Werkinstructie ‘behandeling hoofdluis’ is geactualiseerd conform de RIVM
richtlijn ‘hoofdluis’ (2016) en achtergrondinformatie toegevoegd.

Oktober 15

De nieuwe richtlijn ‘Orale Mucositis’ van het Integraal Kankercentrum Nederland is verwerkt in het protocol en de achtergrondinformatie. In de richtlijn
wordt één advies gegeven over hoe te handelen bij orale mucositis/ geen advies per stadium van mucositis.
Belangrijk verschil met eerdere adviezen is dat pijn bij orale mucositis direct
behandeld wordt met morfine.

Nier- en Blaaskatheterisatie
Laatste
actualisatie
1 maart 2017

1 december
2017

Nieuwe achtergrondinformatie “Gebruik van urineopvangzakken”: wat moet
er gedesinfecteerd worden bij wisselen of doorkoppelen van een urineopvangzak. Geen hergebruik van urineopvangzakken.




De informatie over scannen van de blaas is verplaatst naar het hoofdstuk
Observatie.
De vier merkspecifieke protocollen over scannen van de blaas zijn verwijderd. De achtergrondinformatie is opgesplitst in ‘achtergrondinformatie en
‘materialen’.
De kindprotocollen blaaskatheterisatie zijn aangepast. Wijzigingen:
– Laat een tweede persoon het kind afleiden, indien het kind erg jong of
angstig is.
– een kind kan leren zichzelf te katheteriseren vanaf een ontwikkelingsleeftijd van 4 à 6 jaar
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– In de thuissituatie wordt bij het eenmalig katheteriseren meestal geen
gebruik gemaakt van een steriel werkveld. Laat in dat geval de katheter
zo lang mogelijk in de verpakking zitten.
Noteer na een katheterisatie ook bevindingen zoals afwijkende geur, kleur
of helderheid.
September 16

Frequentie verwisselen verblijfskatheter (AI): Wijziging: Vervang een verblijfskatheter voorafgaand aan het starten met een antibioticabehandeling voor een
urineweginfectie. Dit versnelt het genezingsproces

Februari 16

Achtergrondinformatie en werkinstructies van het subhoofdstuk nier/ blaaskatheterisatie is geactualiseerd. Wijzigingen:

Aandachtspunten en terminologie in de werkinstructies zijn afgestemd.

De stappen in de werkinstructies katheteriseren zijn duidelijker beschreven.
Tussen inbrengen van glijmiddel en katheterisatie wordt de penis op een
gaasje gelegd/wordt een gaasje aangebracht tussen labia minora ter preventie van besmetting van de meatus. (op basis van Verenso richtlijn).

Nachtzakken worden niet hergebruikt (advies WIP).

In navolging van desinfectie van aftapkraantje urineopvangzak na legen van
de zak, wordt ook het flexibele slangetje van het katheterventiel gedesinfecteerd na gebruik.

Bij aansluiten/ verwisselen van urineopvangzak aan verblijfskatheter worden de koppelpunten gedesinfecteerd.

de inwerktijd van glijmiddel met verdovend bestanddeel is aangepast, dit is
nu minimaal 5 minuten, met een extra verwijzing naar de bijsluiter. (op basis van Verenso richtlijn).
Op basis van NHG standaard ‘Mictieklachten bij mannen’ is tevens de complicatie van onwel worden tijdens ledigen van de blaas verwijderd.

Observatie
Laatste
actualisatie
December 16

Werkinstructie ‘Opvangen sputum voor onderzoek’ en achtergrondinformatie
‘sputum’ zijn geactualiseerd. Stappen om cliënt fysiek te ondersteunen bij
ophoesten zijn verwijderd. Als het ophoesten niet lukt in overleg met arts
aanvullende maatregelen inzetten (bijv. fysio, uitzuigen)

Puncties
Laatste
actualisatie
1 maart 2017

De volgende werkinstructies zijn verplaatst naar Heelkunde/ drainage:

Spoelen ascitesdrain

Verzorgen insteekopening ascitesdrain

Eenmalig laten aflopen ascitesvocht

December 16

Het RIVM heeft het rapport Blood glucose meters performance of devices on
the dutch market gepubliceerd waarin de accuraatheid van bloedglucosemeters staat beschreven. Uit onderzoek blijkt dat de uitslag van de bloedglucosemeting van verschillende meters niet voldoet aan de nauwkeurigheidseisen
van het laboratorium. Het RIVM rapport beschrijft dat kleine afwijkingen geen
nadelige gevolgen voor de patiënt hoeven te hebben. Ook beschrijft het rapport dat de diabeteszorg in Nederland verschillende vangnetten kent die deze
gezondheidsschade kunnen beperken.
http://www.igz.nl/actueel/veelgesteldevragen/vragen_over_bloedglucosemeters/index.aspx
In januari 2018 wordt er een kwaliteitsstandaard bloedglucosemeting gepubli-

Vilans, maart 2017

ceerd.

Sondevoeding
Laatste
actualisatie
1 maart 2017

Toegevoegd bij Verwisselen sonde door buikwand/ PEG-sonde:
Bij twijfel of de sonde goed ligt: controleer de ligging van de sonde door middel van beoordeling van maagsap. Controleer de opgezogen vloeistof met pHindicator. Afkappunt is pH van 5.5 (ongeacht het gebruik van zuurremmers).
Dien bij pH-waarde hoger dan 5.5 geen voeding of medicijnen toe.
In de werkinstructie is “Controleer de juiste ligging van de sonde door met de
spuit 20 ml water in te spuiten (bij kinderen afgesproken hoeveelheid)” gewijzigd in “Spoel de sonde door met 20 ml water (bij kinderen afgesproken hoeveelheid)”. Controle van de ligging van de sonde wordt nl niet gedaan met
water.
De volgende achtergrondinformatie bij sondevoeding is ge-update.

Sondevoeding bij kinderen: mondzorg is erg belangrijk bij kinderen die SV
krijgen

PEG-sonde: duidelijker indeling, plaatjes toegevoegd
Toedienen van voeding via een sonde: bij spoelen spuit van minimaal 10 ml
gebruiken i.v.m. opblazen van de sonde

1 december
2016

Protocol Neus-maagsonde verwijderen is ook toepasbaar gemaakt voor het
verwijderen van een neus-duodenumsonde.

December 16

De kindprotocollen sondevoeding via neusmaagsonde en via sonde door buikwand zijn aangepast:

Terminologie en aandachtspunten afgestemd. Het voorkomen en oplossen
van verstoppingen wordt duidelijker beschreven:
– Spuit de neusmaagsonde 4-6 maal daags door bij kinderen met max. 5 ml
lauw (kraan)water en bij prematuren met maximaal 2 ml steriel water.
Gebruik hiervoor nooit een kleinere spuit dan een 10 ml spuit i.v.m. de
kans op het ‘opblazen’ van de sonde.
Spuit bovendien telkens voor en na het toedienen van medicatie en/of sondevoeding de neusmaagsonde door

December 16

Protocol Neus-maagsonde verwijderen is ook toepasbaar gemaakt voor het
verwijderen van een neus-duodenumsonde.

Juni 16

De V&VN is bezig met een nieuwe richtlijn voor neusmaagsondes. Het concept
moet nog worden voorgelegd aan verschillende partijen. De huidige richtlijn
leidt tot te ondiep liggende maagsondes en zal op dit punt worden aangepast.
De huidige richtlijn geeft al duidelijk aan dat wanneer er geen aspiraat verkregen wordt, de sonde 5 tot 10 cm dieper ingebracht mag worden waarna nogmaals geprobeerd wordt aspiraat op te zuigen.

Toedienen van medicijnen
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Laatste
actualisatie
December 16

Werkinstructies toedienen van oogdruppels en aanbrengen van oogzalf zijn
aangepast naar aanleiding van nieuwe Vlaams-Nederlandse oogdruppelprotocol
2016.
Als in de thuissituatie oog, oogleden of wimpers zijn aangeraakt met druppelflesje of tube, kan de opening met een schone tissue afgeveegd worden en
hoeft het flesje niet weggegooid te worden

Tracheacanule
Laatste
actualisatie
December 15

Het hoofdstuk is geüpdatet:
 Onderscheid gemaakt tussen beschrijving zorg en materialen.
 Informatie toegevoegd over nieuwe materialen zoals filters, stomapleisters,
spreekdoppen en kleppen.
 Beeldmateriaal toegevoegd en filmpje over beademen.
 Informatie toegevoegd over kinderen met tracheacanule (richtlijn).
 Huidverzorging stoma uitgebreider beschreven.
Reinigen en onderhoud van apparatuur is zoveel mogelijk in de achtergrondinformatie gezet, om de protocollen overzichtelijker te maken.
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Naamswijziging en verwijderde protocollen
Richtlijnen wet BIG
Februari
Verwijderd
2017
Codering van de handelingen
Tracheacanule
December
15

Verwijderd:
 Reinigen eendelige tracheacanule
 Reinigen spraakprothese
 Uitzuigen tracheacanule
 Balonneren tracheacanule
De eerste twee protocolen zijn samengevoegd: Verzorgen tracheostoma
met of zonder eendelige canule
Gewijzigd:
Titel reinigen tweedelige tracheacanule is geworden Verwisselen tracheacanule
Titel reinigen tweedelige tracheacanule kind is geworden Verwisselen
tracheacanule

Vernevelen
Januari 16

Er is nu 1 basisprotocol inhaleren met vernevelaar
Verwijderd:

Inhaleren met vernevelaar met mondstuk
Inhaleren met vernevelaar met vernevelmasker

Heelkunde
September
16

Verwijderd:
Aanbrengen iXLR8 wondverband (negatieve druktherapie) (wordt niet
meer geproduceerd).

April 16

Verwijderd:
 Inbrengen tampon bij neusbloeding
 Verwijderen neustampon na neusbloeding
Dit zijn handelingen die door een (KNO)arts worden uitgevoerd
Infuustherapie
Februari
2017

Verwijderd
 Doorspuiten fysiologische zout perifeer infuus
 Flolan
Nier- en blaaskatheterisatie
December16 Naamswijziging:

Aansluiten gesloten systeem blaasspoelen via verblijfskatheter wordt
Aansluiten continue blaasspoeling via driewegverblijfskatheter
Verwijderen gesloten systeem blaasspoelen via verblijfskatheter wordt
Afsluiten continue blaasspoeling via driewegverblijfskatheter
December
Verwijderd
16

Blaasscan met BVI 3000

Blaasscan met BVI 6100

Blaasscan met BVI 9400
Blaasscan met Meda MD6000
Februari 16 Naamswijziging:
 Bladderscan (BVI 3000, BVI 6100, BVI 9400 MEDA MD6000) wordt blaasscan.
 Afnemen urinekweek bij katheter zonder afnamepunt wordt Afnemen
urinemonster bij katheter zonder afnamepunt.
Afname urinekweek bij ingebrachte katheter met spuit wordt Afnemen
urinemonster bij katheter met afnamepunt
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