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Vijf actiedomeinen 

1. Communicatie 

2. Opleiding 

3. Registratie 

4. Logistiek 

5. Onderzoek 

 



1. Communicatie 

– Preventie protocol 

Multidisciplinair Wond Team 



1. Communicatie 

– Preventie protocol 

– Implementatie van protocol in elektronisch 

patiënten dossier 



1. Communicatie 

– Campagne 

• Top-down in de organisatie 

• Training ‘on the ward’ 

• Intranet 

• Infostand 

• Posters en flyers 

 

– Preventie protocol 

– Implementatie van protocol in elektronisch 

patiënten dossier 



2. Opleiding 

- Afdelingsgebonden opleiding 

- Coaching referentieverpleegkundigen 

- Uitgebreid opleidingspakket op alle niveaus 

- Intern 

- Basisopleiding verpleegkunde (KHLeuven) 

- Master verpleegkunde (KULeuven) 

- Posthogeschoolvorming wondzorg (KHLeuven) 

- 3de bachelor, 1ste en 3de master geneeskunde 
(KULeuven) 

- Wondfora UZLeuven 

 



3. Registratie 

• Prevalentie meting 4x/jaar 

– Beknopt rapport 

– O.b.v. elektronisch patiëntendossier 



3. Registratie 

• Prevalentie meting 4x/jaar 

• Benchmarking: VznKul  

– Uniforme methodologie 

– Consensus preventie protocol 

– Verbeter trajecten 

 



3. Registratie 

• Prevalentie meting 4x/jaar 

• Benchmarking 

• Tracers op hoog risico eenheden 

• Focus op risicobepaling en preventieve 

maatregelen 

• Tijdstip tracer: ochtend versus avond 

 



3. Registratie 

• Prevalentie meting 4x/jaar 

• Benchmarking 

• Tracers op hoog risico eenheden 

• Intern verworven drukletsels 

• Melding via elektronisch dossier 

• Databank  

• Klinische observatie 

 



4. Logistiek 
– Inventarisatie van materialen 

• Verpleegeenheden 

• Operatiekwartier 

• Pediatrie  

• Obese patiënten 

– Samenwerking met 

aankoopdienst en firma’s 

• Alternerende matrassen 

• Visco-elastische matrassen 

• Zitkussens  

• … 

 



5. Onderzoek 

• Onderzoekslijn decubitus (i.s.m. Ugent) 

– ‘Registratie van decubitus in het 

elektronisch patiënten dossier’ 

– ‘Risicofactoren voor decubitus na een 

heelkundige ingreep’ 

– ‘Het effect van een preventiecampagne op 

de kennis en attitude van verpleegkundigen 

ivm decubitus en de adequate toepassing 

van preventieve maatregelen’ 



5. Onderzoek 

• ‘Ontwikkeling van de Belgische richtlijnen 

ter preventie en behandeling van 

decubitus’  (project Federaal Kenniscentrum) 

• Vertaling van de EPUAP richtlijnen naar 

het Vlaams (i.s.m. UGent, WCS en CNC) 


