24-uurs observatielijst: Urineweginfectie in beeld bij kwetsbare ouderen
Deze 24-uurs observatielijst helpt je om typische urineweginfectie (UWI) klachten in kaart te brengen bij bewoners
die deze klachten niet (goed) zelf aan kunnen geven en waarbij mogelijk sprake is van een UWI. De observatielijst
helpt je om gedragingen die mogelijk op een UWI wijzen 24 uur te observeren. De observatielijst is vooral geschikt om
in te zetten bij bewoners met vage klachten of bij bewoners die je (nog) niet goed kent.
Hoe werkt het? Zet een kruisje in de desbetreffende dienst wanneer je een observatie hebt gedaan. Bij bewoners
zonder katheter vul je deel 1 en 2 in. Bij bewoners met katheter vul je alléén deel 2 in. De avond- of nachtdienst
(bij voorkeur iemand die de bewoner kent) verwerkt de gegevens op deze observatielijst op de ‘Observatie checklist
urineweginfectie klachten bij kwetsbare ouderen’: hieruit volgt een advies over hoe verder te handelen.
Krijg je tijdens de observatieperiode de indruk dat bepaalde gedragingen vaak voorkomen, duidelijk anders zijn dan
wat normaal is voor de bewoner en/of heel hinderlijk zijn voor de bewoner? Vul dan de ‘Observatie checklist
urineweginfecties bij kwetsbare ouderen’ in om na te gaan of het nodig is om een arts/verpleegkundig aanspreekpunt
te raadplegen.

Naam bewoner:
…………………………………………………………………………………………
Datum van invullen: ……………./……………../……………………

Dagdienst

Avonddienst

Nachtdienst

Grijpt onder in/naar de buik tijdens het plassen
Fronst en/of kreunt tijdens of vlak na het plassen
Zucht bij het plassen
Wiebelt/schuift met de billen
Rondom toiletgang toename in onrust / agitatie / boosheid
Verstijft/is krampachtig bij het plassen

Deel 1

Grijpt naar/trekt weg bij aanraken flanken
Vertoont ander gedrag dat mogelijk op pijn bij het plassen
wijst, namelijk:………………………………………………………………………
Loopt vaker naar het toilet
Geeft vaker aan te moeten plassen (verbaal/non-verbaal)
Plast kleine beetjes
Kan het plassen (bijna) niet ophouden
Vaker valse aandrang/op het toilet zitten zonder resultaat
Urine-incontinent geworden of vaker/meer urine-incontinent
Pusafscheiding is zichtbaar in de onderbroek,
incontinentiemateriaal of bij de geslachtsdelen

Deel 2

De bewoner heeft koude rillingen
De bewoner heeft een delier (DOS-schaal)
DOS score:
De bewoner heeft koorts

Score:………

Score:………

Score:………

Temp:………

Temp:………

Temp:………

(definitie: zoals gebruikt binnen je verpleeghuis)

Temperatuur:
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