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Preventie decubitus : beleid in AZ Alma  

• Organisatie decubituspreventie op Ziekenhuisniveau:hoe? 

 

• Anti decubitus materialen?  zijn ter beschikking van de afdelingen  

• Decubitusprotocol? Is aanwezig 

• Verslaggeving in VPD? Integratie Nortonscore in VPD score bij 

opname + 1x/week+ verslechtering van algemene toestand 

• Decubitus screening? 1x/ kwartaal dr ref verpleegk 

• Decubitus werkgroep? bespreken cijfers+ actieplan opstellen 

• Voldoende personeel? Afdelingsbegroting met toegewezen 

personeel, mobiel team inzetten bij ziekte (zo beschikbaar) 

 

 



Preventie decubitus : beleid in AZ Alma  

• Praktische ziekenhuis brede opvolging van kwaliteit 

• Decubitusscreening: iedere afdeling heeft referentie 

verpleegkundige :bespreken cijfers op dienstvergadering+ actieplan 

• Decubitusprotocol :dat gebruikt wordt in het ziekenhuis, maar het 

moet nog aangepast worden aan de huidige evidentie. taak vr 

werkgroep 

• Q&S: kwaliteitsmuur: poster + cijfers uithangen eigen afdeling in 

vergelijking met rest van het ziekenhuis 

• VPD: controle  door verpleegexperten op het invullen van de 

nortonscores  feedback op dienstvergadering 

• Voldoende personeel?  moeilijk  kwaliteit te leveren bij 

personeelstekort 

 



Preventie decubitus : beleid in AZ Alma  

• Praktische ziekenhuis brede opvolging van kwaliteit 

 

• Regelmatige evaluatie anti decubitus materialen--> Onderhoud van 

materialen/ belang van  correct gebruik van bepaalde materialen vb 

manuele instelling gewicht bij rechtop zitten op oude wisselmatras 

• budget voor huur van bijkomende materialen- 

• Voor nieuwbouw: aanbestedingsproject van nieuwe  materialen, 

keuze: ieder bed traagfoam matras,  voorkeur automatische 

gewichtsinstelling bij wisselmatras 

• Werkgroep decubitus: ref verpleegkundigen= horizontale promotie, 

gemotiveerde medewerkers voor uitstraling op de werkvloer 

 

 



Preventie decubitus : 
beleid in AZ Alma  

Betrekken van medewerkers 

in de preventiebeleid: Hoe? 

Decubituswerkgroep: 

bespreken cijfers+ 

actieplan 

dienstvergadering 

Q&S: poster “goe bezig”  

op kwaliteitsmuur + 

continu ATTITUDE 

vorming!! 
 



Rapportage overheid 

• Benchmarking? er wordt  echter niet speciaal meegewerkt aan 

programma's voor bench-marking met andere ZH. 

Nadeel: onvoldoende referentie tav andere ZH in België 

• Vragenlijst  1x/jFederale raad voor de kwaliteit van de 

Verpleegkundige activiteit, geen feedback ( indicatoren 

ondervoeding en decubitus)) FRKVA 

• Decubitus jaarrapport wordt opgemaakt van AZ ALMA en deze 

boordtabellen worden bezorgd aan alle leidinggevenden cijfers 

worden besproken op dienstvergadering door de HV+ 

referentieverpleegkundige 

 







Q&S: quality and safety 

• Opleiding verpleegkundigen?  

• Referentieverpleegkundigen: opleiding intern in AZ ALMA 

• Verpleegkundigen in het kader van “stop decubitus” dag  

sessies van 30 min voor alle verpleegkundigen voor het gebruik 

van decubitus-tool aan bed, zodat iedereen er zelf kan mee 

werken. 

• advies wondteam--> bij problemen met patiënten op de werkvloer 

worden advies gevraagd  aan verpleegkundige van  het 

wondzorgteam Opleiding aan bed: naast het geven van advies 

wordt samen met de verpleegkundigen het protocol overlopen, als 

persoonlijke opleiding van de verpleegkundige  

 

 



Oei  w o n d j e  ! 

Weet steeds met wat je bezig bent  

Preventie + BH  KRITISCH EVALUEREN BIJ JE PATIENT 



Apotheek 

Klin. Biol. 

Podoloog 

MBV 

Chirurgie 

Dermatologie 

Endocrieno 

Wondverpleegk 

…………… 

 
 

Wondzorgteam 

patiënten met 
probleemwonden 

Multi- en interdisciplinariteit in wondzorg 



Hoe het begon… 

• Als gespecialiseerd verpleegkundige: veel  gevraagd voor advies voor 

wondzorg bij een patiënt met een niet genezende decubitus wonde. 

• Vraag is meestal :  

• wat moet ik met die wonde doen? Welk verband moet ik kiezen? 

• geef mij advies ivm wondzorg 

• Maar…“treat the whole patient, not the hole in the patient” 

 

 

• Basis: 

• CARECYCLE/ “Wie is de patiënt? “ 

• aantal guidelines ivm preventie en behandeling van decubitus. 

• WELKE MAATREGELEN WERDEN REEDS GENOMEN 

•  WAT KAN NOG VERBETEREN 

 



WBP 

zorg cyclus 

Preventie 

Begin  

bij uw 

patiënt 

Wond 

ethiologie 

TIME 

concept 

toepassen 

Behandel en 

evalueer 

TIME 

Is er  

heling? 

ja 

ESSENTIEEL: 

Pak eerst de onderliggende 

oorzaken aan! 

Care-Cycle: WIE IS MIJN PATIENT? 

Decubitus 



Guidelines 

 DE WONDDIAGNOSTIEK, - ethiologie  
IS ABSOLUUT RICHTING BEPALEND 
VOOR DE VERDERE THERAPIE! 

 
 T I M E (D)iagnose 

 Welke richtlijnen kan (moet?) je 
volgen om chronische wonden te 
behandelen/ voorkomen? 

 Guidelines prev en BH 

DECUBITUS 

• Woundrepair & R 

• NICE 2005 

• EPUAP 2009 

• KCE 2013 



2009 2009 

2013 

2006 & 2008 

2005 



Decubitus en debrideren 

Een belangrijk gezondheidszorg probleem 
MAAR er is een gemis aan kwalitatief 
hoogstaand wetenschappelijk onderzoek 
over hoe decubitus te behandelen  

Maar afwezigheid van wetenschappelijke 
bewijskracht wil niet zeggen dat er bewijs 
is van afwezigheid van effectiviteit 
 

Behandeling decubitus: 





Guidelines voor ‘prev en BH van decubitus’  

 
 

 

• Vraag? Hoe meer wetenschappelijke evidentie/experten kennis 

gebruiken aan bed van de patiënt? 

• Mijn idee: 

• ontwerp van een didactische decubitus-tool, gebaseerd op 

decubitus guidelines ivm “preventie en behandeling van decibitus”, 

• Dit als hulpmiddel aan het bed van de patiënt. 

 

• Deze tool is zeker niet volledig, maar flexibel voor verdere 

aanpassing, bij nieuwe richtlijnen 

 



      
    

Houding: evalueer individueel! 
 1.bed:  WH 30°+ schema 

2.Beperk TIJD van het opzitten 
3.Beperk druk op decubitus letsel 

 
 

Basismatras drukreducerend + 
pas drukreductie  aan zo nodig ! 

Beoordeel 1.Fysieke toestand 
2. Individuele druk + Schuif kracht  
3.Drukreducerende Onderlaag: in 
bed/zetel/rolstoel   afh van Pt: 

   Fysieke toestand/mobiliteit/huid 

       Beoordeel voedingstoestand  
pat+ pas zn  voeding aan, aan 
voorkeur+gezondheidsstatus  

Decubitus Prev+BH: continue multidisciplinaire zorg  met individueel 
holistisch zorgplan   marnix.tack@telenet.be 

Overweeg  
Adjuverende 

 therapie: Vacuüm 
 ( licht/ electro/ HBO²) 

Chirurgie afh van 
pat: Chir Debridement/ 

 Flapchirurgie 

Selecteer verband volgens TIME 

Hiel decubitus:1.Aandacht 
onderliggende pathologie!  

2.Ondersteun volledig 
onderbeen+zwevende hielen            

3. Aangepaste onderlaag,ook op 
drukreducerende matras  

Evalueer +behandel 
 Wonde: 

Decubitus categorie 14 
+Infectietekenen 

Wound Bed Preparation  
+BH volgens TIME 

Reinig wonde +  
Debrideer wonde 

  afh v pat, oorzaak 
wonde,guidelines, 

opleiding 
zorgverstrekker 

Prev:Beoordeel  continu: 
1.Risiconorton/braden 

2.Mobiliteit Patiënt 
3. Incontinentie  

4.Huid   N WR  

 BH Infectie 
 1. AB systhemisch bij >> infectie 

+ 2. Lokaal antiseptisch 

Symp-  
toom 

management: 
pijn behandeling: 

continu+ bij 
wondzorg 

Preventie in OP-zaal: 
Houding/Onderlaag+ 

Soort anesth+ duur van OP 

  Documenteer wonde  
 1x/w & bij ≠ toestand 
Dmv  foto/ afmetingen 

+noteer in VPD 

Opleiding v:1.verpl 
+zorgk,2.mantelz,3.pat. 

Aandacht vr: Risico factoren, 
pijn, zorgplan, voeding 

15 

1 2 3 

14 

13 

11 

10 

9 

8 
7 

6 

5 

4 

12 



      
    

Houding: evalueer individueel! 
 1.bed:  WH 30°+ schema 

2.Beperk TIJD van het opzitten 
3.Beperk druk op decubitus letsel 

 
 

Basismatras drukreducerend + 
pas drukreductie  aan zo nodig ! 

Beoordeel 1.Fysieke toestand 
2. Individuele druk + Schuif kracht  
3.Drukreducerende Onderlaag: in 
bed/zetel/rolstoel   afh van Pt: 

   Fysieke toestand/mobiliteit/huid 

       Beoordeel voedingstoestand  
pat+ pas zn  voeding aan, aan 
voorkeur+gezondheidsstatus  

Decubitus Prev+BH: continue multidisciplinaire zorg  met individueel 
holistisch zorgplan                    marnix.tack@telenet.be 

Overweeg  
Adjuverende 

 therapie: Vacuüm 
 ( licht/ electro/ HBO²) 

Chirurgie afh van 
pat: Chir Debridement/ 

 Flapchirurgie 

Selecteer verband volgens TIME 

Hiel decubitus:1.Aandacht 
onderliggende pathologie!  

2.Ondersteun volledig 
onderbeen+zwevende hielen            

3. Aangepaste onderlaag,ook op 
drukreducerende matras  

Evalueer +behandel 
 Wonde: 

Decubitus categorie 14 
+Infectietekenen 

Wound Bed Preparation  
+BH volgens TIME 

Reinig wonde +  
Debrideer wonde 

  afh v pat, oorzaak 
wonde,guidelines, 

opleiding 
zorgverstrekker 

Prev:Beoordeel  continu: 
1.Risiconorton/braden 

2.Mobiliteit Patiënt 
3. Incontinentie  

4.Huid   N WR  

 BH Infectie 
 1. AB systhemisch bij >> infectie 

+ 2. Lokaal antiseptisch 

Symp-  
toom 

management: 
pijn behandeling: 

continu+ bij 
wondzorg 

Preventie in OP-zaal: 
Houding/Onderlaag+ 

Soort anesth+ duur van OP 

  Documenteer wonde  
 1x/w & bij ≠ toestand 
Dmv  foto/ afmetingen 

+noteer in VPD 

Opleiding v:1.verpl 
+zorgk,2.mantelz,3.pat. 

Aandacht vr: Risico factoren, 
pijn, zorgplan, voeding 

15 

1 2 3 

14 

13 

11 

10 

9 

8 
7 

6 

5 

4 

12 

casuistiek 



Casus SC 

• Identificatie: SC Leeftijd:65j  (1949°) 

• Carecycle: 

• Wie is mijn patiënt: 

• Man,gehuwd, MS-pt, mager gebouwd 

• Opname opstoot MS, Decubitus  re zitbeenknobbel, lichte ontvelling stuit 

• zit op in rolstoel+Zit op Ro-ho kussen , rijdt met in elektrische rolstoel,  

• Welke vragen kunnen we ons stellen a d hand vh schema? 

• Welk advies kunnen we hier geven? 



      
    

Houding evaluatie individueel! 
 1.bed:  WH 30°+ schema 

2.Opzitten:beperk TIJD 
3.Beperk druk op decubitus letsel 

 
 

Basismatras drukreducerend + 
pas drukreductie  aan zo nodig ! 

Beoordeel 
1. individuele druk + Schuif kracht  
2.Drukreducerende Onderlaag: in 

Bed/zetel/rolstoel   afh van: 
   3. Fysieke toestand/mobiliteit/huid 

       beoordeel voedingstoestand  
pt+ pas zn  voeding aan, aan 
voorkeur+gezondheidsstatus  

Decubitus Prev+BH: continue multidisciplinaire zorg  met individueel 
holistisch zorgplan  

Overweeg  
Adjuverende 

 therapie Vacuüm 
 ( licht electro HBO²) 

pas Chirurgie toe: 
afh pt:Ch Debridement 

 Flapchirurgie 

Selecteer 
Verband volgens TIME 

Hiel decubitus:1.Aandacht 
onderliggende pathologie!  

2.ondersteun volledig onderbeen,  
3. aangepaste onderlaag,ook op 

drukreducerende matras  

Evalueer +behandel 
 Wonde: 

Decubitus categorie 14 
+Infectietekenen 

Wound Bed Preparation  
+BH volgens TIME 

Reinig wonde +  
Debrideer wonde 
  Afh v pat,oorzaak 
wonde,opleiding 
zorgverstrekker 

Prev:beoordeel  continu 
1.Risiconorton/braden 

2.Mobiliteit Patiënt 
3. Incontinentie  

4.Huid   N WR  

 BH Infectie 
 1. AB systhemisch bij >> infectie 

+ 2. lokaal antiseptisch 

Symp- 
toom 

management: 
pijn: continu+ 

wondzorg 

Operatiezaall 
Onderlaag+anesth 

Langdurige chirurgie 

   wonde 1x/w 
documenteren 

Foto/ afmetingen 
+herevalueer  afh v pt 

Opleiding:1.verpl 
+zorgk,2.mantelz,3.pat: 

Aandacht vr:  Risico factoren 
, pijn, zorgplan, voeding 

15 

1 2 3 

14 

13 

11 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

12 



Casus SC 

• Identificatie: SC Leeftijd:65j  (1949°) 

• Carecycle: 

• Wie is mijn patiënt: 

• Man,gehuwd, MS-pt, mager gebouwd 

• Opname opstoot MS, Decubitus  re zitbeenknobbel, lichte ontvelling stuit 

• Ro-ho kussen , rijdt met in elektrische rolstoel, opzitten van 8u tot 20u 

 

• ADVIES MET AANPASSINGEN:  

• Voeding eiwitrijk 

• Opzitten in ZH-->bedlegerig 

• Thuis opzitten in rolstoel 1 1/2u max:                                                                                             

(zit op decubitus letsel+ rugleuning plat regelmatig 

• thuis: gewone mousse matras wisselmatras besteld 

• Verzorging: lange tijd isobetadine gel+ bedekkend compres 

•  aquacell AG wiekje 





Casus  BE 

• Identificatie:  BE Leeftijd:76j 

• Carecycle 

• Wie is mijn patiënt: 

• MS-pt, goede mantelzorg 

• Rolstoelgebonden 

• paraplegie, incontinentie 

• thuis wonend, goed verzorgd door echtgenoot+thuisverpl 3x/d  

• niet dementerend, 

• Behandeling: afwisselende therapie volgens wondaspect 

• Decubitus? Meer een vochtletsel? 

• Wisselmatras, +opzitten in rolstoel 

 

03/09/2009 



      
    

Houding evaluatie individueel! 
 1.bed:  WH 30°+ schema 

2.Opzitten:beperk TIJD 
3.Beperk druk op decubitus letsel 

 
 

Basismatras drukreducerend + 
pas drukreductie  aan zo nodig ! 

Beoordeel 
1. individuele druk + Schuif kracht  
2.Drukreducerende Onderlaag: in 

Bed/zetel/rolstoel   afh van: 
   3. Fysieke toestand/mobiliteit/huid 

       beoordeel voedingstoestand  
pt+ pas zn  voeding aan, aan 
voorkeur+gezondheidsstatus  

Decubitus Prev+BH: continue multidisciplinaire zorg  met individueel 
holistisch zorgplan  

Overweeg  
Adjuverende 

 therapie Vacuüm 
 ( licht electro HBO²) 

pas Chirurgie toe: 
afh pt:Ch Debridement 

 Flapchirurgie 

Selecteer 
Verband volgens TIME 

Hiel decubitus:1.Aandacht 
onderliggende pathologie!  

2.ondersteun volledig onderbeen,  
3. aangepaste onderlaag,ook op 

drukreducerende matras  

Evalueer +behandel 
 Wonde: 

Decubitus categorie 14 
+Infectietekenen 

Wound Bed Preparation  
+BH volgens TIME 

Reinig wonde +  
Debrideer wonde 
  Afh v pat,oorzaak 
wonde,opleiding 
zorgverstrekker 

Prev:beoordeel  continu 
1.Risiconorton/braden 

2.Mobiliteit Patiënt 
3. Incontinentie  

4.Huid   N WR  

 BH Infectie 
 1. AB systhemisch bij >> infectie 

+ 2. lokaal antiseptisch 

Symp- 
toom 

management: 
pijn: continu+ 

wondzorg 

Operatiezaall 
Onderlaag+anesth 

Langdurige chirurgie 

   wonde 1x/w 
documenteren 

Foto/ afmetingen 
+herevalueer  afh v pt 

Opleiding:1.verpl 
+zorgk,2.mantelz,3.pat: 

Aandacht vr:  Risico factoren 
, pijn, zorgplan, voeding 

15 

1 2 3 

14 

13 

11 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

12 

03/09/2009 



Casus BE  

• Identificatie:  BE Leeftijd:78j 

• Carecycle 

• Wie is mijn patiënt: zelfde patiënte, gewijzigde situatie 

• MS-pt, goede mantelzorg, niet dementerend, 

• Rolstoelgebonden,paraplegie, incontinentie, Wisselmatras, +opzitten in rolstoel 

• Behandeling: afwisselende therapie volgens wondaspect 

• thuis wonend, goed verzorgd door echtgenoot+thuisverpl 3x/d  

• Zelfde patiënte!! 

• Waarom ontwikkelt deze 

   dame plots deze decubitus? 

14-06-2012 



Casus BE 

• Identificatie:  BE Leeftijd:78j 

• Carecycle 

• Wie is mijn patiënt: zelfde patiënte, gewijzigde situatie 

• MS-pt, goede mantelzorg, niet dementerend, 

• Rolstoelgebonden,paraplegie, incontinentie, Wisselmatras, +opzitten in rolstoel 

• Behandeling: afwisselende therapie volgens wondaspect 

• thuis wonend, goed verzorgd door echtgenoot+thuisverpl 3x/d  

 

• Operatie liesbreuk van echtgenoot 

•  kan echtgenote onvoldoende helpen 

 Vb opzitten, wisselhouding 

• gebruik hulpmiddelen  door man: 

• Vb  aangepaste rolstoel  

 voor in auto te rijden 

14-06-2012 





      
    

Houding evaluatie individueel! 
 1.bed:  WH 30°+ schema 
2.Opzitten:beperk TIJD 

3.Beperk druk op decubitus letsel 
 
 

Basismatras drukreducerend + 
pas drukreductie  aan zo nodig ! 

Beoordeel 
1. individuele druk + Schuif kracht  
2.Drukreducerende Onderlaag: in 

Bed/zetel/rolstoel   afh van: 
   3. Fysieke toestand/mobiliteit/huid 

       beoordeel voedingstoestand  
pt+ pas zn  voeding aan, aan 
voorkeur+gezondheidsstatus  

Decubitus Prev+BH: continue multidisciplinaire zorg  met individueel 
holistisch zorgplan  

Overweeg  
Adjuverende 

 therapie Vacuüm 
 ( licht electro HBO²) 

pas Chirurgie toe: 
afh pt:Ch Debridement 

 Flapchirurgie 

Selecteer 
Verband volgens TIME 

Hiel decubitus:1.Aandacht 
onderliggende pathologie!  

2.ondersteun volledig onderbeen,  
3. aangepaste onderlaag,ook op 

drukreducerende matras  

Evalueer +behandel 
 Wonde: 

Decubitus categorie 14 
+Infectietekenen 

Wound Bed Preparation  
+BH volgens TIME 

Reinig wonde +  
Debrideer wonde 
  Afh v pat,oorzaak 
wonde,opleiding 
zorgverstrekker 

Prev:beoordeel  continu 
1.Risiconorton/braden 

2.Mobiliteit Patiënt 
3. Incontinentie  

4.Huid   N WR  

 BH Infectie 
 1. AB systhemisch bij >> infectie 

+ 2. lokaal antiseptisch 

Symp- 
toom 

management: 
pijn: continu+ 

wondzorg 

Operatiezaall 
Onderlaag+anesth 

Langdurige chirurgie 

   wonde 1x/w 
documenteren 

Foto/ afmetingen 
+herevalueer  afh v pt 

Opleiding:1.verpl 
+zorgk,2.mantelz,3.pat: 

Aandacht vr:  Risico factoren 
, pijn, zorgplan, voeding 

15 

1 2 3 

14 

13 

11 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

12 

14-06-2012 



Besluit  

 

• Anti decubitusbeleid in het ziekenhuis is heel belangrijk 

• Verpleegkundigen sensibiliseren! Attitudevorming!! 

• Decubituspreventie en BH is team- en maatwerk + multidisciplinair 

• Vertrekken vanuit holistische benadering van de patiënt 

• “… treat the whole patient, not the hole in the patient” 

 

• Met deze decubitus-tool patiënt holistische zorg aanbieden: 

• Door gebruik van wetenschappelijke evidentie + experten kennis in 

dagdagelijkse praktijk aan bed van de patiënt. 

• Door een houvast te bieden aan de verpleegkundige dmv  deze tool 

• Het delen van onze ervaringen van de dagdagelijkse praktijk is 

ook zinvol en leerrijk 



|   Inleiding               Theoretisch Deel               Praktisch Deel               Besluiten   

Nog een boeiende dag 


