Preventie van decubitus
Infobrochure voor patiënt en bezoeker

Inleiding
Deze brochure is bestemd voor patiënten die een mogelijk risico vertonen op het ontwikkelen van
decubitus en die meer willen weten over dit onderwerp.
Deze informatie mag ook doorgegeven worden aan familie en kennissen die samen met de
zorgverlener het ontstaan van dit probleem bij de patiënt willen voorkomen of beperken.

Wat is decubitus?
Decubitus, soms ook drukletsel of doorligwonde genoemd, is een wonde ontstaan ten gevolge van
zuurstoftekort door het afsnoeren van de bloedvaten onder invloed van druk op de huid, op de
spieren of het onderliggend bot.
Een doorligwonde komt vooral voor op de hielen of de stuit, maar andere locaties zijn ook mogelijk.

Wat veroorzaakt decubitus?
Een verhoogde drukkracht, bijvoorbeeld door het te lang blijven zitten of liggen op een hard
oppervlak. Of een verhoogde schuifkracht, bijvoorbeeld door het onderuit schuiven van de
huidlagen ten opzichte van de lakens of de onderlaag.
			

Doorgezakte zetelhouding = slecht voorbeeld

			
			

Licht naar achter gekanteld & knieën - voeten ondersteund
= beter voorbeeld

•

aan medische apparatuur verbonden zijn, bv. beademing, sondes, orthopedisch materiaal…
een wondje kan zich reeds na één tot twee uur ontwikkelen!

•

Geen of een verminderd gevoel hebben

•

Asymmetrische houdingen aannemen, bv. mensen met amputatie of spasticiteit

•

Huidirritatie en/of maceratie vertonen, bv. bij hevige transpiratie of incontinentie.

•

Ofwel neiging hebben tot overgewicht, ofwel juist heel erg mager zijn, die eenzijdig eten zonder
voldoende variatie in groenten en fruit of zonder voldoende melkproducten, vlees en vis.

Wat kan men doen om decubitus te voorkomen?
Veel bewegen of wisselen van houding. Probeer in bed ten minste om de 4 uur van linkerzijde naar
ruglig en dan naar rechterzijde te draaien. Vraag aan uw kinesitherapeut oefeningen die u zelf in bed
kan doen. Ook familie kan hierbij betrokken worden.
Vermijd ook het lang rechtop zitten in bed, en vermijd ook het zitten of liggen op de
decubituswonde. Vraag raad of hulp aan de zorgverlener.
In de rolstoel is het aangewezen om regelmatig uw gewicht te verplaatsen. Ideaal is dit om de
15 minuten. Maak hierbij gebruik van de kantelinstellingen van uw rolstoel.
•

Volgende houdingen zorgen er voor dat het lichaam zoveel mogelijk in contact is met
de ondergrond zodat de druk zich niet op één punt concentreert. Deze houdingen zijn dan
ook zeer aan te raden:

OF

Stuit is vrij

rugleuning achterover kantelen, onderbenen ondersteunen
•

Een droge huid raakt sneller beschadigd; daarom kan het aanbevolen zijn om de huid te
hydrateren d.m.v. lotion.

•

Hielen kunnen slechts beschermd worden door ze te laten
“zweven”. Dit kan door een groot, stevig kussen onder
de onderbenen te leggen zodat de hielen geen contact
maken met de onderlaag. Let hierbij wel op dat de
knieën ook mee worden ondersteund zodat u
gewrichtsproblemen vermijdt.

•

Vermijd het schuiven over de lakens, bijvoorbeeld bij transfers. Gebruik de papegaaistok
om je hogerop te trekken.

•

Te strak opgespannen lakens of veel verschillende laagjes kunnen huidbeschadiging
veroorzaken.

•

Let er op dat u geen te knellende kledij, orthesen (= uitwendig gedragen hulpmiddelen)
of schoenen draagt. Ook het zitten op voorwerpen zoals knoopjes, portefeuilles, gsm’s,
sleutels is zeker te vermijden!

•

Een regelmatige, evenwichtige voeding met voldoende energie-inname en voldoende 		
zuivelproducten en mager vlees en vis is nodig om de weerstand van de weefsels optimaal te
houden. Drink minstens anderhalve liter water per dag. Voedingssupplementen met extra
energie, eiwitten, zink en vitamines kunnen aangewezen zijn bij onvoldoende voedingsinname.
Bij de dieetafdeling kunt u hierover meer informatie krijgen. Vraag er gerust naar.

•

Het gebruik van speciale hulpmiddelen (kussen, matras) kan soms een noodzaak zijn ter
preventie van decubitus. Let hierbij wel op dat u niet in een commerciële val loopt.
Niet alle drukverlagende producten zijn effectief. U gaat dan ook best te rade bij
uw ergotherapeut.

•

Het dagelijks controleren van de huid, eventueel met een spiegeltje, is een vereiste om
mogelijke doorligwonden te snel af te zijn. Houd zeker mogelijke drukpunten als stuit,
hielen, schouders, ellebogen, neusvleugels, oren… in de gaten!

•

Bij niet wegdrukbare roodheid dient de arts of verpleegkundige verwittigd te worden en dienen
de preventieve maatregelen te worden opgedreven.

Wat kan zeker NIET ter preventie van decubitus
•

Schapenvachten of dikke zwachtels

•

Massage of wrijven

•

Ijsfrictie of lokale warmte

•

Een ringkussen of waterkussen

•

Het gebruik van eosine

•

Een zeemvel onder het zitvlak

Waarom niet?
 Vraag info aan de verpleegkundige of de therapeut.

Wie loopt risico op decubitus?
Personen die:
•

Bedlegerig zijn en/of rolstoelgebonden

•

Niet of weinig kunnen bewegen, bv. mensen met verlamming of met verminderd bewustzijn.

Extra info?
Contacteer bij vragen:
 Ergotherapeut van de afdeling =
		

Naam :

		  :
 Verpleegkundige op de afdeling =
		 Naam:
		  :
 Arts op de afdeling =
		 Naam:
		  :
 Arts op de afdeling =
		 Naam:
		  :
 Zorgverlener -contactpersoon indien thuiszorg voorzien, of bij transfer andere instelling =
Naam :
		  :

Persoonlijke aantekeningen

Interessante links voor bijkomende info m.b.t. decubitus:
www.decubitus.be
www.decubituspreventie.be
www.chronischewonden.be
www.wondzorg.be
www.gezondheid.be
www.witgelekruis.be
www.umcg.nl
www.arjo.com/be
www.distrac.com
www.kci-medical.nl

Heeft u een vraag
of wenst u meer informatie?
Revalidatieziekenhuis Inkendaal
Inkendaalstraat 1,
B-1602 Vlezenbeek (Sint-Pieters-leeuw)
T 02 531 51 11 | F 02 532 23 66
info@inkendaal.be

www.inkendaal.be
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