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Casuïstiek

Nathalie Vandergheynst
Wondzorgconsulente AZMM Gent

Preventie en behandeling in de praktijk 

Extreem (w)on(d)geval

Extreme

(w)on(d)gevallen
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Risico-analyse bij opname

Controle EPD

Risico-analyse bij opname

EPD

• Man

• 89 jaar

• DM type II

– polyneuropathie

– macro-angiopathie

• CNI

Wondinfectie decubitus cat. 4 

rechter hiel

Risico-analyse bij opname

Hiel links Hiel rechts 

SacraalRechter tuber Ischiadicum

Reden opname
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Risico-analyse op het 
anamneseblad (<6u opname)

GEEN PROBLEEM

Praktijk?



22/11/2017

4

Evolutie decubitus cat. 4 

rechter hiel

Scherp debridement aan bed

2x/d suikerpasta + Jelonet® tulle
NDT

Protocol AZMM

•Risico-inschatting op basis van 1ste contact en herevaluatie

•De patiënt met een verminderde mobiliteit is steeds een risicopatiënt = klinische blik.

•Observeer (niet-)wegdrukbare roodheid: 

•Wegdrukbare roodheid: traagfoammatras

•Niet wegdrukbare roodheid + Norton >11: traagfoammatras

•Niet wegdrukbare roodheid + Norton ≥7 en ≤11: Alpha Response

•Niet wegdrukbare roodheid + Norton <7: Nimbus

•Bij niet-wegdrukbare roodheid: wisselhouding om de 4 uren (focus op het individu: aan te passen zo 

nodig)

•Zorg voor continuïteit in decubituspreventie 

•Contactoppervlakte vergroten

•Voorkeurshoudingen:

– Semifowler 30°

– Rugligging <30°

– Zijligging 30°

– Buikligging 

Risicobeoordeling

• Klinische blik (gezond boerenverstand)

+

• Niet wegdrukbare roodheid

+

• Gebruik van een risicoschaal

(2014, NPUAP/EPUAP)
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Preventieposter decubitus

Casus 1

• Man
• 33 jaar
• Motorongeval

• Externe fixator re. onderbeen
• Open fractuur tibia en fibula

• Veel weefselschade                                  

• Beschadiging BV en zenuwen

Anamnese

Rechter onderbeen
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Is dit een risicopatiënt ?

NEEN JA

Casus 1
Risico-analyse bij opname

Klinische blik: risicopatiënt

•Ernstig beperkte mobiliteit
•Activiteit: bedgebonden
•Verminderde gevoeligheid van de huid

Huidinspectie drukpunten op NWR: geen NWR geobserveerd

NORTON SCORE: 14

Genomen

preventiemaatregelen

• Alternerende matras

• Patiënt stimuleren elk uur opdrukken

• Zwevende hielen → pat. kan dit niet verdragen 

door externe fixator 
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Ontwikkelt de patiënt een 

decubitusletsel?

NEEN JA

Rechter hiel
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Casus 2

• Vrouw

• 77 jaar
• 61kg (M)
• Incontinentie voor urine/faeces

• DM type II
• 2007: biologische aortaklepprothese 

• 2012: CVA links

Reden opname? IV-AB ter behandeling endocarditis (CNS)

Anamnese

Is dit een risicopatiënt ?

NEEN JA

Wie loopt het minst risico op het 

ontwikkelen van een sacrale 
decubitus bij platliggen?

XXL

M
S
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S XXL

Casus 2
Risico-analyse bij opname (<6u)

Klinische blik: risicopatiënt gezien verminderde mobiliteit

Huidinspectie drukpunten op NWR: geen NWR geobserveerd 

NORTON SCORE: 11

Genomen 

preventiemaatregelen

In bed: 

-Traagfoammatras

-Zwevende hielen dmv. bedbrede Repose® wedge

In zetel: 

- Repose® zitkussen
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18 dagen na opname

cardiochirurgie

Ontwikkelt de patiënt een 

decubitusletsel?

NEEN JA
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Genomen maatregelen 

na observeren huidschade?

Letsels post CC
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Continuïteit

decubituspreventie 

peroperatief

Aanpassingen preventieposter 

decubitus

Continuïteit

decubituspreventie 

peroperatief

Achterhoofd
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Preventiemaatregelen postop.

CC patiënt 

Vanuit OK:

postop. op alternerende matras 

tot 1ste keer opzitten in zetel

Pijnpunten 

• Fysiek zwaar: “altijd maar sleuren”

• Tijdrovend

MAAR…

Decubitusprevalentie bij CC pat.

na aanpassing protocol?
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Casus 2
Evolutie 48u post CC

Reperfusieschade 

Cat.1

NWR

niet categoriseerbaar

Wondevolutie
2 weken postop

Decubitus cat.3

Bot/pezen/spieren niet aangetast
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Wondevolutie
2 weken postop

Observatie TIME

T necrose/granulatie

I kolonisatie

M vochtig

E fragiel

Wondzorgbeleid

T : necrose/beslag → debrideren 

1x/d

– Mechanische wondreiniging

– Primair verband: Alginogel

I :  diabetes/verlaagde weerstand:  → ontsmetten

M : vochtig → behouden

E : fragiel → barrièrecrème 

Hygiënisch reinigen Cavilon® 3-in-1 doekjes

Wondevolutie

T : necrose → debrideren

Debridement: 

- Bistouri

- Curette

- Enzymatisch 
- Hyalo 4 start® (Collagenase/Hyaluronzuur)

3 weken postop.
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Wondevolutie

Na 8 weken

Wondevolutie

Na 20 weken

Wondevolutie

Na 5 maand
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Decubitus is de wereld nog niet uit

maar…


