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WAAROM DEZE PRESENTATIE? 

Recente ontwikkeling van richtlijnen:  

 

o 2012 

• Belgische Richtlijn voor Decubituspreventie (KCE)  

• Aanbevelingen voor goede praktijkvoering in de verpleegkunde : Rol 

van de thuisverpleegkundige bij de preventie van decubitus (CIPIQ-S) 

o 2013 

• Pressure ulcers: prevention and management of pressure ulcers (NICE 

Guidelines) 

o 2014 

• Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Clinical Practice 

Guideline (EPUAP/NPUAP/PPPIA) 
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WAAROM DEZE PRESENTATIE? 

o Grote aandacht in Vlaanderen, nationaal en internationaal 

• Federale Raad voor de Kwaliteit van de Verpleegkundige 

Kwaliteit, Agentschap Zorg  en Gezondheid, 

Vlaams Indicatorenproject (VIP²) 

• Decubitus hoog op de agenda voor gezondheidszorg in UK en 

VS in kader van terugbetaling en gerechtelijke vervolging 

• Internationale discussies  
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AETIOLOGIE: NIEUWE INZICHTEN  

Mechanisme dat leidt tot weefselschade 

 

o Zuurstoftekort 

• Druk 

• Schuifkracht 

o Vervorming van de spier 

• Druk 

• Schuifkracht 

 

 

Druk Schuifkracht 
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AETIOLOGIE: NIEUWE INZICHTEN  

Weefselschade 

 

o Kortdurende grote druk/schuifkracht: 

weefselschade 

 

o Continue lage druk/schuifkracht: 

weefselschade 
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AETIOLOGIE: NIEUWE INZICHTEN  
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AETIOLOGIE: NIEUWE INZICHTEN  
Deze inzichten vormen de basis voor preventie:  
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AETIOLOGIE: NIEUWE INZICHTEN  
Maar bij de hiel: groot gevaar voor “hangmateffect” 
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Nieuwe inzichten? 

 

o Micro- klimaat  

 

• Temperatuur huidoppervlak of 

weefseltemperatuur 

• Luchtvochtigheid of de vochtigheid 

van het huidoppervlak op het 

raakvlak tussen lichaam en 

onderlaag 

• Invloed op de vatbaarheid van de 

huid en de weke delen voor de 

effecten van druk, schuif- en 

wrijfkrachten? 

AETIOLOGIE: NIEUWE INZICHTEN  
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Nieuwe inzichten? 

 

o Micro- klimaat  

 

• Because  elevated skin temperature is associated with 

increased metabolic demand of 6% to 13% per degree 

Celsius, it is reasonable to conclude that tissue 

susceptibility to injury is increased, particularly when both 

nutrient supply and metabolite removal are reduced by 

loading 

AETIOLOGIE: NIEUWE INZICHTEN  

Lachenbruch C. Skin cooling surfaces: estimating the importance of limiting 

skin temperature. Ostomy Wound Manage. 2005 Feb;51(2):70-9. 
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Nieuwe inzichten? 

 

o Micro- klimaat  

 

• A support surface’s permeability to humidity and  

perspiration has a much greater effect on tissue integrity 

than skin temperature 

AETIOLOGIE: NIEUWE INZICHTEN  

Gefen, A. How do microclimate factors affect the risk for superficial pressure 

ulcers: A mathematical modeling study. Journal of Tissue Viability 2011;20:81-

88 
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Inzichten uit de internationale richtlijn: 

 

o De hielen dienen steeds drukvrij gelegd te worden, zelfs bij gebruik 

van een drukreducerende matras (visco, lucht, altenerend, low- 

airloss) 

o Bij gebruik van hieldevices dient de druk goed verdeeld te worden 

over de kuitspier en dient de Achillespees drukvrij gehouden te 

worden 

o De knie dient in lichte flexie gepositioneerd te worden 

o Inspecteer de hiel regelmatig op aanwezigheid van roodheid en 

huidschade  

HIELPREVENTIE: ENKELE INZICHTEN 
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Inzichten uit de internationale richtlijn: 

 

HIELPREVENTIE: ENKELE INZICHTEN 

Flex the knee slightly to avoid popliteal vein compression and 

increased risk of DVT. 
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Inzichten uit de internationale richtlijn: 

 

o Kies een drukverdelende matras die past bij de noden van de 

patiënt. Houdt hierbij rekening met volgende factoren: 

• Mobiliteit en activiteit; 

• Nood aan controle voor microklimaat en reductie van 

schuifkrachten 

• Risico om bijkomende decubitusletsels te ontwikkelen 

• Aantal, ernst en locatie van bestaande letsels 

• Beperk het aantal tussenlagen (linnen, pads, 

incontinentiemateriaal) 

• Blijf wisselhoudig toepassen  

MATRASSEN: ENKELE INZICHTEN 
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Inzichten uit de internationale richtlijn: 

 

o Gebruik een drukverdelende foam matras bij alle risicopatiënten 

 

 

 

o Bij nog hoger risico en wanneer de patiënt geen wisselhouding kan 

krijgen: gebruik een “active support surface” (alternerend, low- 

airloss)  

MATRASSEN: ENKELE INZICHTEN 

There is no evidence of the superiority of one higher specification 

foam mattress over any other higher specification  

foam mattresses. 

Alternating pressure air mattresses with small air cells 

 (diameter < 10 cm) cannot be sufficiently inflated to  

ensure pressure relief over the deflated air cells. 
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Inzichten uit de internationale richtlijn: 

 

o Consider using a high specification reactive foam mattress or 

nonpowered pressure redistribution support surface for 

individuals with Category/Stage I and II pressure ulcers 

o Select a support surface that provides enhanced pressure 

redistribution, shear reduction, and  microclimate control for 

individuals with Category/Stage III, IV, and unstageable pressure 

ulcers.  

o Select a support surface that provides enhanced pressure 

redistribution, shear reduction, and  microclimate control for 

individuals with suspected deep tissue injury if pressure over the 

area cannot be relieved by repositioning 

MATRASSEN: ENKELE INZICHTEN 
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Inzichten uit de internationale richtlijn: 

 

MATRASSEN: ENKELE INZICHTEN 

There is insufficient evidence on which to 

base definitive recommendations for using 

one surface over another.  
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WISSELHOUDING: ENKELE INZICHTEN 

Inzichten uit de internationale richtlijn: 

 

o Geef wisselhouding aan alle risicopatiënten die reeds decubitus 

hebben, tenzij er contra-indicaties zijn 

o Bepaal de frequentie van wisselhouding op basis van de gebruikte 

matras en op basis van volgende patiëntenkenmerken: 

weefseltolerentie, activiteit/mobiliteit, medische conditie, 

behandeldoelen, huidstatus, comfort 

o Gebruik glijlakens om de patiënt wisselhouding te geven – vermijd 

trekken en schuiven  

o Plaats de patiënt niet op bestaande decubitusletsels  
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WISSELHOUDING: ENKELE INZICHTEN 

Inzichten uit de internationale richtlijn: 

 

 

 

 

NICE IS DIRECTIEVER OP VLAK VAN WISSELHOUDINGSFREQUENTIE:  

 

 

o Encourage adults who have been assessed as being at risk of 

developing a pressure ulcer to change their position frequently and at 

least every 6 hours.  

 

o Encourage adults who have been assessed as being at high risk of 

developing a pressure ulcer to change their position frequently and at 

least every 4 hours.  
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WISSELHOUDING: ENKELE INZICHTEN 

Inzichten uit de internationale richtlijn: 

 

o Gebruik bij wisselhouding de 30° semi-Fowlerhouding of de buiklig 

en de 30° zijlig (wissel rechter zij, rug, linker zij) als het individu 

deze houding kan tolereren en de medische conditie dit toelaat 

 

 

 

 

 

 

 

o Vermijd houdingen die de druk doen stijgen, zoals Fowler >30°, 90° 
zijligging, halfzittende houding 

 

 

 

 

 

 

30° 

Lateral 30° 

Semi-Fowler 30° - 30° 

30° 30° 

Prone 
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CONCLUSIE 

o Weinig verschillen tussen de 

richtlijnen 

o Goed methodologisch uitgewerkt; 

maar duidelijk veel meer nood aan 

goed onderzoek 

o Richtlijnen vormen de basis om een 

op-maat preventieprotocol uit te 

werken 

o Implementatie is nu de focus 

o Kwaliteit evalueren aan de hand van 

kwaliteitsindicatoren 

o Blijven scholing geven en aandacht 

vragen voor de problematiek  
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CONTACT 

• URL: http://www.epuap.org   

• Email: Dimitri.Beeckman@UGent.be  
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