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SYMPOSIUM NAAR AANLEIDING VAN 
DE INTERNATIONALE DAG TEGEN 

DECUBITUS 2017

Handvaten voor een goed, zinvol en effectief 
decubitusbeleid

16 november 2017

SPREKERS:

• Prof. dr. Dimitri Beeckman  
• Dhr. Steven Smet
• Drs. Karen Van den Bussche
• Dr. Liesbet Demarré
• Dr. Isabelle Hoorens
• Mevr. Nathalie Vandergheynst

PROGRAMMA
o Traditionele risico inschatting met Norton en Braden: waarom dit niet kan 

werken? – Prof. dr. Dimitri Beeckman

o De weg naar een nieuw beleid voor het bepalen van risico op decubitus – Dhr. 
Steven Smet

o GLOBIAD: een nieuw gevalideerd instrument voor de classificatie van 
incontinentie-geassocieerde dermatitis – drs. Karen Van den Bussche

o De GLOBIAD in de praktijk – Dhr. Steven Smet & Dr. Isabelle Hoorens

o Hoe decubitus en IAD incidentie en prevalentie meten? – Dr. Liesbet Demarré 
& Prof. dr. Dimitri Beeckman 

o Preventie en behandeling in de praktijk: interactieve case discussie – Dr. 
Liesbet Demarré – Dhr. Steven Smet – Mevr. Nathalie Vandergheynst

… 2018
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• Decubitus classificatie: wijzigen of behouden?

• Nieuwe internationale richtlijnen in 2019

• Onderzoek naar de effectivitiet van meerlage
schuimverbanden (KCE studie)

WAT IS NIEUW?

• Decubitus classificatie: wijzigen of behouden?

• Nieuwe internationale richtlijnen in 2019

• Onderzoek naar de effectivitiet van meerlagige silicone 
schuimverbanden (KCE studie)

WAT IS NIEUW?

EEN NIEUWE DEFINITIE? NIEUWE TERMINOLOGIE?

• Pressure ulcer vs. Pressure injury 

• A pressure injury is localized damage to the skin and underlying soft tissue 
usually over a bony prominence or related to a medical or other device. 

• The injury can present as intact skin or an open ulcer and may be painful. 
• The injury occurs as a result of intense and/or prolonged pressure or 

pressure in combination with shear. 
• The tolerance of soft tissue for pressure and shear may also be affected by 

microclimate, nutrition, perfusion, co-morbidities and condition of the soft 
tissue.

(National Pressure Ulcer Advisory Panel, 2016) 

INLEIDING
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EPUAP/NPUAP CLASSIFICATIE: 
MOEILIJKHEDEN …

EPUAP/NPUAP CLASSIFICATIE: 
MOEILIJKHEDEN …

EPUAP/NPUAP CLASSIFICATIE: 
MOEILIJKHEDEN …

Maruccia M, Ruggieri M, Onesti MG. Facial skin breakdown in 
patients with noninvasive ventilation devices: report of two 
cases and indications for treatment and prevention. Int Wound 
J 2015; 12:451–455
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WAAROM CLASSIFICEREN WE DECUBITUS?

• Gebruik van een uniforme taal over 
verschijningsvormen 

• Ernst van decubitus in kaart brengen 
(mate van weefselschade, diepte)

• Epidemiologisch onderzoek: incidentie 
en prevalentie

• Risico- inschatting: Cat. I als signaal 
voor starten van preventie (correct?)

WAAROM CLASSIFICEREN WE DECUBITUS?

Anatomie huid en weefsel

• Epidermis
• Dermis
• Subcutaan vetweefsel

• Spier, pees, bot

TOP-TO-BOTTOM MODEL

BOTTOM-TO-TOP MODEL

Categorie I
Niet-wegdrukbare roodheid

Categorie II
Aantasting gedeeltelijke dikte 
huid of blaar

Categorie III
Aantasting volledige dikte 
huid

Categorie IV
Aantasting volledige dikte
weefsel
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EPUAP/NPUAP CLASSIFICATIE
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EPUAP/NPUAP CLASSIFICATIE: 
MOEILIJKHEDEN …

• Weinig informatief: wat missen we? 
• Kan niet gebruikt worden om genezing te 

monitoren (cfr. “reverse grading”)
• Complex om mate van huid/weefselschade 

visueel in te schatten = lage inter-
beoordelaar betrouwbaarheid (cfr. PUCLAS 
studies)

• Niet informatief voor stellen van 
differentiaal diagnose (decubitus vs. IAD)

• Discussie over beschrijving van de 
categorieën, graden, stages, …

• Geen link met categorie en keuze 
producten/materialen 

• Wat zijn we ermee in de praktijk? Voor 
onderzoek? Onderwijs?

1

NPUAP 2016 STAGING CONSENSUS 
CONFERENCE

1

NPUAP 2016 STAGING CONSENSUS 
CONFERENCE

• Discussie over terminologie (“pressure 
ulcer” vs. “pressure injury”)

• Medical device related pressure ulcer 
(injury) + Mucosal Membrane pressure 
ulcer

• Herbekijken van de definities van de 
verschillende categoriën (inclusief 
“deep tissue injury” en “unstagable”) 
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WAT IN EUROPA EN … IN BELGIË?

• Erkenning van het belang van een 
uniforme terminologie en classificatie 

• Europa = niet één 
gezondheidszorgsysteem, heel 
complex

• Verschillende manieren om met 
decubitus registraties om te gaan

• Uitgebreide consultatie bij alle 
stakeholders

• Zoeken van draagvlak over zowel 
terminologie en classificatie 

• Geen wijziging aan het huidige 
systeem

• Wel toevoeging van Medical device 
related pressure ulcer (injury) + 
Mucosal Membrane pressure ulcer

1

EN WAT MET IAD? OOK CLASSIFICEREN? 

• Decubitus classificatie: wijzigen of behouden?

• Nieuwe internationale richtlijnen in 2019

• Onderzoek naar de effectivitiet van meerlagige silicone 
schuimverbanden (KCE studie)

WAT IS NIEUW?
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• Decubitus classificatie: wijzigen of behouden?

• Nieuwe internationale richtlijnen in 2019

• Onderzoek naar de effectivitiet van meerlagige silicone 
schuimverbanden (KCE studie)

WAT IS NIEUW?

The use of a silicone adhesive multilayer foam dressing as an adjuvant 
prophylactic therapy for pressure ulcer prevention: a multicentre 

randomised open label parallel group medical device trial in hospitalised 
patients at risk for pressure ulcer development.

GROOTSCHALIG DECUBITUS ONDERZOEK IN 
BELGIË!

GROOTSCHALIG DECUBITUS ONDERZOEK IN 
BELGIË!

Allevyn® Life

Smith & Nephew

Mepilex® Border

Mölnlycke Health care
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GROOTSCHALIG DECUBITUS ONDERZOEK IN 
BELGIË!

GROOTSCHALIG DECUBITUS ONDERZOEK IN 
BELGIË!

De incidentie van decubitus

• categorie II-IV, diepe weefselschade (DTI), 

niet categoriseerbaar

• op sacrum   hielen 

en trochanter major

• niet geassocieerd met het gebruik 

van medisch materiaal

1

22

3 3

CONCLUSIE 
o Heel wat beweging op gebied van 

decubitus in België

o Classificatie mag geen doel op zich
zijn, het moet een meerwaarde
hebben

o Classificatie moet een hoger doel
dienen … 

o Classificatie en terminologie moeten
wetenschappelijk onderbouwd zijn en 
een draagvlak hebben/vinden

o Uiteindelijk is het de zorg die gegeven
wordt die een rol speelt … en veel
minder de classificatie die je toekent

o Onderzoek op komst! 

o Educatie en training … 


