
 

Titel: (in)continentiebeleid Akkoord CR d.d.: n.v.t. 

Proceseigenaar: teamleider verzorgingshuis Akkoord OR d.d.: n.v.t. 

Versiedatum: 18-06-2018 Pagina 1 van 8 

 

(In)continentiebeleid 
 
Inleiding   
Incontinentie is een veel voorkomend probleem, met name op oudere leeftijd. Het is geen 
ziekte op zich, maar het gevolg van het niet meer direct functioneren van bepaalde 
lichaamsfuncties. Over incontinentie wordt in het algemeen niet veel gepraat, toch komt dit 
vaak voor in zorgsituaties en een adequate (preventieve) aanpak is belangrijk. 
 
Doel 
• Een cliënt zo lang mogelijk een normale toiletgang laten behouden door juiste hulp te 

bieden.  
• Bij incontinentie de hulp bieden die de cliënt wenst/ nodig heeft/ passend is. 
• Achterliggende oorzaken van incontinentie achterhalen en zo veel mogelijk verhelpen.  
• Voorkomen van schadelijke gevolgen van incontinentie. 
 
Wat is incontinentie? 
Iemand die incontinent is, kan zijn urine en/of ontlasting niet ophouden. Hij raakt ongewild, 
op het verkeerde moment en op een verkeerde plaats urine of ontlasting kwijt. 
Incontinentie kan één oorzaak hebben, maar er kan ook een combinatie van factoren aan 
ten grondslag liggen. Zo kan een cliënt die ziek is en in bed moet blijven incontinent zijn als 
gevolg van die ziekte, bijvoorbeeld blaasontsteking. Maar hij kan ook in bed plassen omdat 
hij niet gewend is om op de po te gaan. Of de cliënt durft niet te bellen, omdat het buiten 
het tijdstip van de toiletronde valt. Een cliënt die in toenemende mate verward of dement 
wordt, kan opstaan om naar het toilet te gaan maar vervolgens vergeten wat hij van plan 
was en daardoor incontinent zijn. 
Het is belangrijk dat we deze specifieke situaties kennen en weten hoe daarop in te spelen. 
Waar relevant dient ook de somatische of psychogeriatrische achtergrond van de cliënt 
meegenomen te worden in de interventie die aangeboden wordt. 
 
Welke soorten incontinentie zijn er? 
Een cliënt kan al incontinent zijn bij binnenkomst in de instelling, plotseling incontinent 
worden, een ander type incontinentie erbij krijgen of grotere hoeveelheden urine of 
ontlasting verliezen.  
Er zijn twee soorten urine-incontinentie:  
incontinentie ten gevolge van een stoornis aan de blaas, de urinewegen of de bekkenbodem 
en functionele incontinentie.  
Hieronder volgt uitleg over beide soorten van urine-incontinentie. 
 
A  Incontinentie door stoornissen aan de blaas, de urinewegen of de bekkenbodem 
Er zijn verschillende vormen die voor kunnen komen: 
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1 Stressincontinentie 
Kleine beetjes urineverlies bij lachen, hoesten, bukken of tillen. Komt vooral bij vrouwen 
voor.  
Aanpak kan zijn: oefenen van de bekkenbodemspieren onder leiding van een fysiotherapeut 
of de arts kan een pessarium overwegen bij een verzakking van de baarmoeder. 
 
2 Urge-incontinentie 
Aandrang voelen en het plassen niet meer kunnen uitstellen (ook ’s nachts). 
Aanpak: regelmatig en op dezelfde tijden naar het toilet. De arts schrijft soms medicijnen 
(prikkelremmers) voor. 
 
3 Gemengde incontinentie 
Een combinatie van stress- en urge-incontinentie. Deze vorm van incontinentie komt het 
meest voor. 
Aanpak: regelmatig en op dezelfde tijden naar het toilet. De arts schrijft soms medicijnen 
voor. Soms ook bekkenbodemtraining door fysiotherapeut. 
 
4 Overloopincontinentie 
Voortdurend kleine hoeveelheden urine verliezen. Wel aandrang voelen, maar niet kunnen 
plassen. Oorzaak is over het algemeen een volle blaas door een obstructie of ‘verlamming’. 
De blaas gaat dan ‘overlopen’. 
Aanpak: vaak moet een (tijdelijke) katheter worden aangelegd en/of schrijft de arts 
medicijnen voor. 
 
5 Reflexincontinentie 
Is ongewild urineverlies (niet meer bewust plassen en ophouden) als gevolg van afwijkingen 
in het zenuwstelsel (bijv. dementie, MS, ziekte van Parkinson, na CVA). 
Aanpak: Regelmatige toiletgang en/of incontinentiemateriaal. 
 
Je spreekt van dubbele incontinentie als cliënten incontinent zijn van urine én ontlasting.   
 
B  Functionele incontinentie 
Functionele incontinentie heeft andere oorzaken dan de vormen die hierboven zijn 
beschreven. Bij deze vorm van incontinentie verliest iemand urine zonder dat er een 
afwijking is aan de blaas en/of urinewegen. De cliënt kan niet meer zelf op tijd van het toilet 
gebruik maken. Functionele incontinentie komt veel voor bij de cliënten van verzorgings- en 
verpleeghuizen. 
 
Oorzaken van functionele incontinentie 
Bij functionele incontinentie verliest iemand urine zonder dat er een afwijking is aan de blaas 
en/of urinewegen. Functionele incontinentie kan voortvloeien uit: 
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1 Mobiliteit 
• Bijvoorbeeld bij een slechte beenfunctie (moeilijk lopen of onvast op de benen 

staan). 
• Bij evenwichtsstoornissen, bijvoorbeeld bij de ziekte van Parkinson. 
• Een te grote afstand naar het toilet levert een gevecht op tussen blaas en benen. De 

vraag is telkens: wie wint? 
 
2 Handfunctie/behendigheid 

• Bijvoorbeeld wanneer iemand de kleding niet snel genoeg kan uittrekken of niet met 
sloten van deuren overweg kan door bijvoorbeeld reuma of artrose.  

• Wanneer door dementie een soort onhandigheid ontstaat, waardoor iemand niet 
meer precies weet hoe hij zich uit moet kleden (oftewel: apraxie). 

 
3 Beperkt gezichtsvermogen 

• Gevolg kan zijn dat de cliënt het toilet moeilijk kan vinden. 
 
4 Psychische oorzaken 

• Bijvoorbeeld verwardheid of een slecht geheugen, zoals bij dementie. Iemand kan 
niet meer. doelgericht handelen. Wel opstaan om naar het toilet te gaan maar 
vervolgens vergeten wat ook al weer het plan was. 

 
5 Verminderd gevoel van welzijn 

• Nervositeit en spanningen, bijvoorbeeld bij een grote verandering zoals een 
verhuizing. 

• Gebrek aan privacy, waardoor de cliënt het toiletbezoek te lang uitstelt. 
• Angst om te vallen. 

 
6 Medicatie 

• Door gebruik van slaapmiddelen kan iemand gaan bedplassen. 
• Plaspillen zorgen er voor dat iemand in korte tijd veel moet plassen. 

 
7 Het gebouw 

• Te weinig toiletten. 
• Obstakels onderweg, zoals de linnenkar of schoonmaakmateriaal. 
• Te grote afstand naar het toilet. 
• Gebrek aan herkenningspunten. 
• Te kleine toiletten om met bijvoorbeeld rollators in te bewegen. 
• Te traag ‘belsysteem’. 

 
De ergotherapeut kan (afhankelijk van de afdeling) adviezen geven over eventuele 
hulpmiddelen en aanpassingen zoals  handgrepen, kledingaanpassingen, 
transferhulpmiddelen, etc.. 
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Werkwijze 
 

 
 
Taken en verantwoordelijkheden van de verzorgende 

• Het vaststellen van een verhoogd risico op incontinentie 
• Het informeren van de cliënt en bespreken van preventieve maatregelen 
• Aan de hand van observatie voortgang rapporteren in dossier 
• Het voorbereiden van het MDO bij verhoogd risico op incontinentie 
• Het consulteren van de arts voor advies en behandeling 

 
Preventieve maatregelen 
Bij verhoogd risico preventieve maatregelen inzetten zoals: 

• mobiliseren 
• regelmatig toiletgang aanbieden 
• goede toilethouding 
• privacy aanbieden bij toiletgang 
• minder cafeïne/alcohol gebruik 
• afvallen bij ernstig overgewicht BMI hoger dan 25 
• adequate hoeveelheid vocht inname 1,5 tot 2 liter per dag 
• bekkenbodem oefeningen 
• waar nodig overige disciplines inschakelen 
• observatieperiode starten  

 
De cliënt is continent of incontinent bij binnenkomst/ start 
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Stel vragen bij de opname/ intake naar gewoonten toiletgang, waar je bij kunt helpen, vraag 
naar hoe het gaat bij verschonen, of men wel eens te laat is voor het toilet en waar dat door 
zou kunnen komen? Maak in de opname-/ intakeperiode eventueel gebruik van het 
observatieformulier toiletgang om de cliëntsituatie goed in beeld te brengen. 
 
Probeer de cliënt continent te laten blijven door regelmatig de toiletgang te evalueren. Bij 
incontinentie kan  de arts de diagnose uitzoeken.  
 
Cliënten die niet meer uit zichzelf naar het toilet kunnen gaan of het toilet slecht kunnen 
vinden, worden overdag en ’s avonds ondersteund. Met somatische cliënten wordt de 
afspraak gemaakt dat cliënten zelf aangeven wanneer zij naar het toilet willen. Bij PG-
cliënten die geen aanvraag doen, worden controlemomenten ingebouwd, minimaal drie 
maal per dag. Als de cliënt nee zegt kan het helpen de vraag na een paar minuten te 
herhalen. De cliënt kan dan wel aandrang voelen. Uit onderzoek is  
gebleken dat dit bij veel cliënten met een dementiesyndroom helpt. 
 
Ook gedurende de nacht is het belangrijk met de cliënt te bespreken of deze zelf naar het 
toilet kan, of er gebeld moet worden of een vaste tijd afgesproken moet worden of er 
hulpmiddelen in de buurt van het bed moeten zijn zoals een postoel, en of de cliënt 
incontinentiemateriaal aan zou willen hebben. 
 
De cliënt wordt plotseling incontinent 
• Na signalering direct actie ondernemen 
• Bespreek wat er aan de hand is met de cliënt 
• Schakel arts in na overleg met de cliënt 
• Bespreek zo nodig gebruik van een observatielijst af gedurende 3 dagen  
• Diagnose: de arts stelt de diagnose en bespreekt samen met de contactverzorgende en  

cliënt of verder onderzoek zinvol is en welke behandeling het meest passend is  
• Zorg: maak afspraken over geschikt incontinentiemateriaal  
• Geef uitleg aan de cliënt en / of vertegenwoordiger  
• Leg afspraken vast in een zorgleefplan  
• Evalueer regelmatig met de cliënt de zorg bij de toiletgang  
• Bespreek met de arts het effect van een aanpak  
 
Geen toiletronden 
Dit houdt in, dat een cliënt niet getraind wordt om naar het toilet te gaan als de verpleging 
dat uit komt, maar dat iedere cliënt individueel tegemoet getreden wordt bij de vraag voor 
hulp naar het toilet op welk tijdstip dan ook. Voor een psychogeriatrische cliënt geldt, dat de 
verpleging aan de hand van kennis en observatie inschat wanneer een cliënt vermoedelijk 
naar het toilet moet. Aangezien het hier gaat om een primaire levensfunctie duldt die vraag 
geen uitstel. Zeker niet als men bedenkt dat veel cliënten kampen met een afnemend 
vermogen tot regulatie van de uitscheidingsfuncties. 
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Evaluatie 
(In)continentie wordt minimaal tweemaal per jaar geëvalueerd bij de evaluatie van het 
zorgleefplan. 
 Zo nodig kan aanvullende informatie verzameld worden door de score lijsten urineproductie 
en fecesproductie binnen Nedap in te vullen. 
Zo nodig worden de doelstellingen in het zorgleefplan aangepast. 
 
Algemene richtlijnen 
• Het comfort van de cliënt voorop staat 
• Hulpmiddelen en verbanden aanbieden die zelfstandigheid onafhankelijkheid 

bevorderen  
• Vormen van incontinentie herkennen en de juiste zorg aanbieden  
• Cliënten voor het naar bed gaan altijd toiletgang aanbieden, nachtrust niet onnodig 

verstoren  
• Vochtopname gedurende de gehele dag verspreiden (1 – 1,5 liter per dag)  
• Bewaak het gevoel van privacy ten alle tijden  
• Gebruik steeds een dun en discreet mogelijk verband  
• Lekkage en geurtjes tegen gaan door juiste aanlegtechniek en verbandkeuze  
• Huidirritaties voorkomen en knellende randen van incontinentiemateriaal  
 
Gedragscode met betrekking tot de hulpvraag voor een toiletbezoek 
• De medewerker stelt in de zorgverlening de vraag om hulp bij de toiletgang van een 

cliënt op de eerste plaats te zetten. 
• De verplegende/verzorgende helpt iedere cliënt die acuut behoefte heeft aan hulp bij 

de toiletgang. Voor de activiteitenbegeleider en voedingsassistente geldt: voor zover de 
kennis en vaardigheden dit toelaten. 

• De medewerker helpt op een zodanige wijze dat de privacy en integriteit van de cliënt 
niet geschonden worden. 

• De medewerker onthoudt zich van iedere vorm van machtsmisbruik tegenover de cliënt.  
• Wachttijden: ongewild ontstaan er wachttijden met name op het tijdstip dat de 

therapieën en activiteiten zijn beëindigd en voordat de middagmaaltijd aanvangt. Veel 
cliënten willen dan naar het toilet. Dit wetende, worden op de afdeling alle 
medewerkers ingezet en worden alle beschikbare toiletruimtes gebruikt om wachten en 
rijvorming tot een absoluut minimum te beperken. 

Aandachtspunten 

• Vochtopname: het kan zijn dat cliënten bang zijn om te drinken in verband met 
urineverlies. Goed drinken vermindert de klachten en voorkomt het risico op uitdroging 

• Goede houding op het toilet, en privacy en rust op de toiletlocatie  
• Goede aanlegmethoden bij incontinentiemateriaal  
• Goede communicatie met de cliënt (i.v.m. schaamte en angst bij de cliënt) 
• Preventie van incontinentieletsel (huidbescherming) door extra aandacht voor 

huidirritatie  
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• Bij faecesincontinentie meteen na ontlasting het incontinentiemateriaal verwisselen  
• Als cliënten ’s nachts aandrang krijgen en van het toilet gebruik willen maken, is er risico 

op vallen. Slaapmedicatie maakt suf en wankel. Deze cliënten behoeven dan ook extra 
aandacht. Belangrijk is om dit in relevante situaties te vermelden bij het maken van een 
MIC-melding. 

 
Samenwerken binnen het team en met andere disciplines 
Goede zorg rondom de toiletgang is niet mogelijk zonder samenwerking met de collega’s uit 
je team, met de andere disciplines en met de familie. Als team is het belangrijk vanuit een 
duidelijke visie te handelen. Zonder een gezamenlijk onderschreven visie doet iedereen wat 
hem of haar goeddunkt. De één brengt cliënten voor het slapen gaan altijd naar het toilet, 
de ander niet. Je collega grijpt snel naar incontinentiemateriaal terwijl jij er juist naar streeft 
cliënten zolang mogelijk naar het toilet te laten gaan. De afspraken in het zorgleefplan zijn 
daarom leidend. 
 
Rond de zorg bij de toiletgang zijn verschillende disciplines betrokken. Samenwerking en 
afstemming zijn belangrijk. Hieronder worden de belangrijkste disciplines en hun rol 
besproken. 
 
Arts 
De arts kan de diagnose incontinentie stellen. Verzorgenden hebben een belangrijke 
signalerende rol. Daarom is het nodig om goed met elkaar samen te werken. Daardoor kan 
de arts eerder de juiste diagnose stellen en krijgt de cliënt sneller een adequate 
behandeling. 
 
Ergotherapeut 
Ergotherapie is erop gericht dat cliënten activiteiten in hun dagelijks leven zo zelfstandig 
mogelijk kunnen uitvoeren. De ergotherapeut kijkt welke knelpunten er zijn en hoe deze 
opgelost kunnen worden. Kunnen handelingen eenvoudiger worden uitgevoerd? Of zijn 
hulpmiddelen nodig? Een ergotherapeut kan bijvoorbeeld adviseren over aangepaste 
kleding of over de toegankelijkheid van de toiletten in de instelling/afdeling. 
 
Fysiotherapeut 
De fysiotherapeut kan bij stressincontinentie trainingen van de bekkenbodemspieren 
en blaastraining bij urge-incontinentie verzorgen. Wanneer een cliënt moeite heeft het toilet 
te halen doordat hij minder goed kan lopen, kan een fysiotherapeut looptraining geven. 
 
Samen met de familie 
Familieleden van incontinente cliënten kunnen gevoelens van hopeloosheid, schaamte, 
frustratie en boosheid hebben. Deze kunnen leiden tot kritiek op de verzorging. Krijgt mijn 
partner of ouder wel écht de zorg die nodig is? Hoe komt het dat hij ineens zijn plas of 
ontlasting niet meer kan ophouden? Meestal is de ergste kou uit de lucht, als je de familie of 
mantelzorger (of wettelijk vertegenwoordiger) goed informeert. Maak duidelijk dat zorg bij 
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de toiletgang een serieuze zaak is. De familie kan ons informeren over de gewoontes van 
een cliënt als die het zelf niet meer kan vertellen. Geef aan dat je graag gebruik maakt van 
tips en aanwijzingen die de familie heeft. 
 
Bij evaluatie van dit protocol in juni 2018 zijn enkele kleine aanpassingen aangebracht. Bij 
evaluatie in mei 2019 is het protocol ongewijzigd vastgesteld. 
 
 
 
 

 


