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Samenvatting 

I 

Decubitus, ook wel ’ drukwonden’ of ’ doorligwonden’ genoemd, wordt gedefinieerd als 
een lokale degeneratie van de huid en onderliggende zachte weefsels (onderhuid, 
spieren), veroorzaakt door een langdurige mechanische belasting. Naar schatting 10% tot 
16% van de patiënten in de intramurale gezondheidszorg in Nederland ontwikkelt 
vroeger of later decubitus. De totale kosten die daarmee gepaard gaan worden geschat 
tussen de 700 miljoen en 1.4 miljard gulden per jaar. Aangezien de bevolking vergrijst 
en juist bij ouderen vaak decubitus optreedt is te verwachten dat het vóórkomen en de 
kosten nog verder zullen toenemen. Dit alles betekent dat een adequate aanpak van 
decubitus-preventie noodzakelijk is. 
Uit de literatuur blij kt dat bij preventie in de intramurale gezondheidszorg niet alleen 
gedacht moet worden aan een vroegtij dige identificatie van risicopatiënten en een goed 
pakket van preventieve maatregelen, maar ook aan het totale pakket van beleids- 
maatregelen om binnen een instelling een zo goed mogelijke preventie van decubitus te 
bewerkstelligen. 
Voor een goede preventie van decubitus is het noodzakelijk inzicht te hebben in het 
ontstaan van decubitus. Het beeld hiervan is echter nog niet volledig, met name over de 
directe invloed van een mechanische belasting op zachte weefsels, en de invloed van 
verschillende risicofactoren daarbij, is weinig bekend. Hierdoor is het niet mogelijk om 
op eenduidige wijze risicopatiënten te identificeren. Er wordt dan ook op een aantal 
manieren getracht om patiënten met een verhoogd risico op decubitus te selecteren, te 
weten: 
- 

- 

- 

=zzubitUs-pr~ventivve muutrvgrkn hnnm zowel besta~n uit de inzet van anti-decubitus 
ondersteuningen, zoals matrassen, als uit het toepassen van verpleegkundige handelin- 
gen, zoals het geven van wisselligging. 

naar eigen inzicht van de verpleegkundigen; 
met behulp van een scorelijst; 
met behulp van technische meetinstrumenten, zoals drukmeting en meting van de 
transcutane zuurstofspanning. 

Om inzicht te krijgen in de huidige aanpak van decubitus-preventie in de praktijk is een 
onderzoek uitgevoerd in een tweetal ziekenhuizen. Hiervoor zijn op verpleegafdelingen 

~~~ ~~ 
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en de operatie-afdelingen verpleegkundigen geïnterviewd aan de hand van een standaard 
vragenlijst. De resultaten geven aan dat in beide ziekenhuizen aandacht wordt besteed 
aan de aanpak van decubitus-preventie, onder andere door het opstellen van richtlijnen, 
de aanschaf van anti-decubitus ondersteuning en het invoeren van een scorelijst 
waarmee risicopatiënten geïdentificeerd kunnen worden. 
Echter er doen zich een aantal problemen voor. Zo vindt men de gebruikte scorelijst 
over het algemeen niet betrouwbaar en ontbreekt in de richtlijnen een koppeling tussen 
de te nemen preventieve maatregelen en de score. Onder andere hierdoor wordt het 
decubitus-risico bijna altijd ingeschat naar eigen inzicht. Dit is een heel subjectieve 
methode, waardoor het heel moeilijk is om het heei consequent toe ie passen ea om aan 
de hand ervan gerichte preventieve maatregelen op te stellen. Gebleken is ook dat men 
niet consequent omgaat met decubitus-preventieve maatregelen, waardoor het effect van 
deze maatregelen teniet gedaan kan worden. Decubitus kan namelijk al binnen een paar 
uur ontstaan. Tenslotte is e; ir, beide ziekenhiiizen een gebrek aan bruikbare gegevens 
ten aanzien van het vóórkomen van decubitus, waardoor er geen inzicht is in de 
effectiviteit van de aanpak. 
Dit, samen met het gebrek aan kennis over het ontstaan van decubitus, maakt preventie 
niet simpel. Ter verbetering van preventie zou meer aandacht besteed kunnen worden 
aan onderzoek en scholing. 
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Inleiding 

Decubitus, ook wel als 'drukwonden' of 'doorligwonden' bekend, wordt gedefinieerd als 
een lokale degeneratie van de huid en onderliggende zachte weefsels (onderhuid, 
spieren), veroorzaakt door een langdurige mechanische belasting. Decubitus is al eeu- 
wenlang een bekend fenomeen. Dit blijkt onder meer uit het feit dat Thomson-Rowling 
(1961) tijdens onderzoek aan mummies sporen van behandelde decubitus aantrof. In de 
zestiende eeuw beschreef Fabricius Hildanus (1 593) als eerste het fenomeen decubitus 
als 'gangraena' . Later is het 'gangraena per decubitum' genoemd, wat afsterving van 
weefsel door liggen betekent (Wohlleben, 1777). Deze benaming is eigenlijk niet correct 
omdat decubitus ook kan ontstaan in andere situaties. Bijvoorbeeld tijdens zitten en bij 
het dragen van hulpmiddelen, zoals een bril of een prothese, kunnen langdurige 
belastingen optreden die drukwonden veroorzaken. 
Uit de literatuur blijkt dat naar schatting 10% tot 16% van de patiënten in de intramu- 
rale gezondheidszorg in Nederland vroeger of later decubitus ontwikkelt (Haalboom, 
1990; van Veen, 1996). De wonden zijn voor de patiënt erg belastend en kunnen, vooral 
in de beginstadia, zeer pijnlijk zijn. Daarnaast zijn de wonden moeilijk te behandelen en 
kunnen ze de duur van de "oorspronkelijke" behandeling aanzienlijk verlengen. Hoewel 
veel aandacht besteed wordt aan preventie van decubitus, blijft het vóórkomen ervan 
(incidentie) hoog. Dit komt voornamelijk omdat er nog niet voldoende kennis bestaat 
over de ontstaansmechanismen van deze aandoening. Met name over de directe invloed 
van een mechanische belasting op zachte weefsels, en de invloed van verschillende 
risicofactoren daarbij, is weinig bekend. 

1.1 Klinische classificatie 

Decubitus komt voor in een aantal gradaties. Om inzicht te krijgen in het type wond en 
de ernst hiervan wordt veelal gebruik gemaakt van een klinische classificatie. Op deze 
wijze is het mogelijk enigszins gestandaardiseerd het stadium van ontwikkeling van een 
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~~ 

graad 2 Gedeeltelijke verwijdering van de huid. Het bovenste deel van de huid is kapot waardoor 
een ontvelde plek of ondiepe wond ontstaat. 

Gehele huid is verdwenen en er is een uitbreiding naar het onderhuidse vetweefsel maar niet graad 3 

wond aan te geven en de behandeling hierop te baseren. In de literatuur wordt een 
aantal verschillende classificaties voor decubitus-wonden gevonden (Darrell Shea, 1975; 
Guttmann, 1976; Parish e.a., 1983; Yarkony e.a., 1990). Een van de classificaties die 
een redelijk gedetailleerde omschrijving van de wond geeft, en die ook in tal van 
Nederlandse ziekenhuizen wordt gebruikt, is het classificatie-schema van het American 
National Pressure Ulcer Advisory Panel (ANPUAP, 1989), zie tabel 1.1. 

Tabel 1.1: Klinische classifiatie van decubitus (ANPUAP, 1989) 

graad 1 I Niet wegdrukbare roodheid waarbij de huid intact is. 

~~ ~ 

graad 4 Uitgebreide afbraak van weefsel waarbij ook de spieren, botten eniof pezen aangetast zijn. 

1.2 Kosten 

De totale kosten die in ons land met decubitus gepaard gaan worden geschat tussen de 
700 miljoen en 1.4 miljard gulden per jaar (Haalboom, 1990; Molleman, 1995). Gelet 
op deze kosten is decubitus één van de belangrijkste aandoeningen in Nederland (Haal- 
boom, 1990). Het grootste deel van de kosten, 500 miljoen gulden, wordt besteed in de 
ziekenhuizen (Haalboom, 1990), omdat het aantal patiënten hier per jaar veel hoger ligt 
dan in andere intramurale instellingen. Het betreft dan voornamelijk kosten veroorzaakt 
door een verlengde opnameduur, intensievere verpleging en preventieve maatregelen. 

1.3 Ontstaansmechanismen van decubitus 

Uit de eerder beschreven definitie van decubitus blijkt dat deze aandoening een 
mechanische oorzaak heeft. Met name externe (op de huid aangebrachte) drukbelasting 
en afschuiving rondom botuitsteeksels, zoals de heupen of hielen, spelen een grote rol. 
Daarom komt decubitus in de praktijk vaak voor op plaatsen zoals in figuur 1.1 zijn 
aangegeven. 
Naast de mechanische belasting zijn er nog een groot aantal factoren die het oriisiaan 
van decubitus kunnen versnellen. Een hoge leeftijd wordt, naast onder meer (verhoogde) 
temperatuur, vochtigheid en slechte voedingstoestand, beschouwd als één van de belang- 
rijkste factoren die het risico op decubitus beïnvloeden (o.a.: Keuzenkamp, 1982; 
Daniel, 1985; CBO, 1985; CBO, 1986; Leigh & Bennett, 1994). Aangezien de bevol- 
king vergrijst en het ontstaan van decubitus nog niet geheel duidelijk is, is te ver- 

~ 
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Figuur 1.1: drukpunten tijdens liggen op de rug (A), zitten (B) en liggen op een zij (C) (uit: ACHPR, 
1995) 

wachten dat de kosten die gepaard gaan met decubitus nog verder zullen toenemen. 
Samen met een budget voor gezondheidszorg waarop steeds weer bezuinigd wordt, bete- 
kent dit dat gestreefd moet worden naar het zo laag mogelijk houden van de kosten. Dit 
maakt een adequate aanpak van decubitus-preventie noodzakelijk. Decubitus-preventie 
kan weliswaar een kostbare aangelegenheid zijn maar is niettemin goedkoper dan het 
behandelen van eenmaal verkregen decubitus (Haalboom, 199 1). 

1.4 Doelstelling 

De hoge incidentie, het ongemak voor de patiënt, de lange verpleegduur en de daarmee 
gepaard gaande kosten vereisen een grote inspanning om het decubitus-probleem op 
grote schaal aan te pakken. Enerzijds kan dit gebeuren door met behulp van fundamen- 
teel onderzoek meer inzicht te verkrijgen in de ontstaansmechanismen en risicofactoren 
die bij de vorming van decubitus een rol spelen. Anderzijds dient een optimale pre- 
ventieve aanpak opgezet te worden, waardoor het lijden van de patiënt en de kosten 
voor behandeling van decubitus zoveel mogelijk worden beperkt. Het zal duidelijk zijn 
dat deze laatste aanpak zonder de eerste niet mogelijk is. In dit kader wordt aan de 
Technische Universiteit Eindhoven, in samenwerking met de Universiteit Maastricnt, 
fundamenteel onderzoek gedaan naar de ontstaansmechanismen van decubitus. In dit 
afstudeerwerk wordt aandacht besteed aan het uiteindelijke doel van de onderzoeken, 
namelijk preventie van decubitus. Het werk richt zich uitsluitend op de preventie van 
decubitus in ziekenhuizen, aangezien de incidentie en de kosten van decubitus in Neder- 

Decubitus-preventie in de praktijk 3 



Inleiding 

i 
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land in deze instellingen het hoogst zijn. Om inzicht te krijgen in de stand van zaken 
met betrekking tot de aanpak van de preventie van decubitus is de huidige situatie op 
dit gebied in een tweetal ziekenhuizen geïnventariseerd. 

1.5 Opzet van het verslag 

Het verslag begint met een beschrijving van de zachte weefsels die een rol spelen bij 
het mts tam v m  decubitus: de huid, de onderhuid en de spieren (hoofdstuk 2).  Enig 
inzicht in de opbouw en eigenschappen van deze structuren is noodzakelijk om de ont- 
staansmechanismen en risicofactoren, die in hoofdstuk 3 besproken worden, te door- 
gronden. Deze ontstaansmechanismen zijn samen met de risicofactoren van belang bij 
decubitus-preventie, omdat ze, als we weten hoe wonden ontstaan, inzicht kunnen geven 
hoe wonden voorkomen kunnen worden. Samen zijn ze de basis voor de beschikbare 
methoden die gebruikt kunnen worden om risicopatiënten te identificeren. Deze metho- 
den zullen daarom aansluitend in hoofdstuk 4 worden behandeld. Aan de hand van de 
inschatting van het risico wordt bepaald of, en zo ja welke, preventieve maatregelen 
genomen kunnen worden. Het laatste deel van hoofdstuk 4 is daarom gewijd aan deze 
preventieve maatregelen. Hierbij is zowel aandacht besteed aan anti-decubitus onder- 
steuning, zoals speciale bedden, als aan verpleegkundige maatregelen. Bovengenoemde 
aspecten zijn voornamelijk bestudeerd aan de hand van de literatuur. De huidige aanpak 
van decubitus-preventie in een tweetal ziekenhuizen is in hoofdstuk 5 in kaart gebracht. 
Dit is gedaan aan de hand van interviews en door de richtlijnen met betrekking tot de 
aanpak van decubitus-preventie te bestuderen. Tevens worden de resultaten bediscus- 
sieerd en wordt een vergelijking gemaakt tussen de aanpak van decubitus-preventie in 
de praktijk en de in de literatuur gevonden resultaten en bevindingen. In hoofdstuk 6 
worden tenslotte de belangrijkste knelpunten bij de preventie van decubitus besproken 
die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen. Daarbij worden ook aanbevelingen 
gedaan, onder meer met betrekking tot de mogelijkheden van de inzet van de techniek 
in de strijd tegen decubitus. 
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I 

In dit hoofdstuk worden de opbouw en eigenschappen van de zachte weefsels die een 
rol spelen bij decubitus besproken. Het betreft dan: de huid, de onderhuid en de spieren. 
Ook wordt aandacht besteed aan de doorbloeding van de weefsels, omdat een stagnatie 
c.q. vermindering van de doorbloeding gezien wordt als één van de voornaamste 
redenen voor het optreden van decubitus. Allereerst zal echter een algemene beschrij- 
ving gegeven worden van zachte weefsels. 

2.1 Zachte biologische weefsels: algemeen 

Zachte weefsels zijn voornamelijk opgebouwd uit cellen, vezels, zenuwen en bloed- en 
lymfevaten. Al deze onderdelen worden omgeven door een interstitiële vloeistof, waarin 
zich een variërende hoeveelheid grondsubstantie bevindt. De karakteristieke functionele 
en mechanische eigenschappen van de verschillende weefsels worden bepaald door de 
soort en de hoeveelheid cellen en andere componenten in het weefsel en hun onderlinge 
samenhang. Het mechanische gedrag van zachte weefsels is voornamelijk afhankelijk 
van de samenstelling van de grondsubstantie en van twee soorten vezels, de collageen- 
en elastine-vezels, die een netwerk vormen. De extracellulaire componenten die 
gebruikelijk in zachte weefsels aangetroffen worden en een rol kunnen spelen bij het 
ontstaan van decubitus zullen hieronder besproken worden. 

Collageerz-vezels 
Een collageen-vezel bestaat uit drie aminozuur-ketens die om elkaar gedraaid zijn (een 
helix), zie figuur 2.1 en aan elkaar verbonden worden door intra- en intermoleculaire 
bindingen. 
Wanneer de vezels uitgerekt worden verdwijnt geleidelijk de helix-vorm tot een 
uitgerekte structuur ontstaat en de vezels recht worden. Tijdens dit proces neemt de 
stijfheid van de vezels toe en kan een elasticiteitsmodulus bereikt worden van meer dan 
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lo9 Nm-' (Fung, 1993). De maximale rek, de rek op het moment van breken, die bereikt 
kan worden is slechts 6-8%. Het gedrag van collageen-vezels is niet-lineair, inho- 
mogeen, anisotroop en visco-elastisch. 
c 280 nm ,L 

l i  
Figuur 2.1: Opbouw van collageen-vezels (uit: Anoniem, dictaat TUE, 1995) 

Elastine-vezels 
Elastine-vezels zijn opgebouwd uit elastine, een polymeer var, het globulaire eiwit pro- 
elastine. Anders dan bij collageen-vezels vertonen de elastine-vezels veel vertakkingen 
die, omdat de vezels op kruispunten met elkaar versmolten zijn, een hecht netwerk 
vormen. Het gedrag van elastine is, in tegenstelling tot collageen, nagenoeg lineair en 
kan een grote rol spelen bij het in de oorspronkelijke staat terugveren van weefsel nadat 
het gedeformeerd is. De dunne vezels (0.5-3 pm in diameter) kunnen sterk uitgerekt 
worden (200-250% rustlengte), maar hebben een relatief lage stijfheid, de elasticiteits- 
modulus is ongeveer 5x106 Nm'*. 

Interstitiële vloeistof 
De interstitiële vloeistof is een dun laagje waterige vloeistof dat de componenten van 
zachte weefsels omgeeft. Onder invloed van de bij de paragraaf over microcirculatie 
vermelde drukverschillen kunnen de cellen via deze vloeistof de voedingsstoffen die 
nodig zijn voor de stofwisseling opnemen en de afvalprodukten afstaan. Onder normale 
omstandigheden is het lichaam in staat om eenzelfde samenstelling van de interstitiële 
vloeistof te handhaven, een zogenaamde homeostase. Wanneer dit homeostatisch 
evenwicht verstoord wordt kan op korte termijn het leven van de cellen bedreigd 
worden. Een verstoring kan onder andere veroorzaakt worden door veranderende 
drukken in het weefsel, zowel tengevolge van een extern aangebrachte druk als tenge- 
volge van interne drukverschillen. Ook een concentratie-verandering van de in de 
interstitiële vloeistof opgeloste stoffen kan tot een verstoring van het evenwicht leiden. 

Grondsubsiantk 
In de interstitiële vloeistof bevindt zich een grondsubstantie die voornamelijk bestaat uit 
proteoglycanen en glycoproteïnen. Grote aantallen proteoglycanen vormen drie-dimensi- 
onale netwerken in de interstitiële vloeistof: de zogenaamde matrix. Eigenschap van de 
grondsubstantie is dat het interstitiële vloeistof aan zich kan binden, waarna een gel- 
achtige substantie ontstaat. De belangrijkste rol van de matrix is het opvangen van 
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mechanische belasting. Wordt het weefsel belast, dan vindt een herverdeling van 
interstitiële vloeistof tussen de cellen plaats: vloeistof stroomt naar minder belaste 
gebieden. De zich verplaatsende vloeistof bestaat uit vrij in het weefsel voorkomende 
vloeistof en uit oorspronkelijk aan de grondsubstantie gebonden interstitiële vloeistof, 
waarvan door de belasting de binding is verbroken. De herverdeling van vloeistof kan er 
toe leiden dat de cellen onderling in contact komen. Wordt het weefsel weer ontlast dan 
kan interstitiële vloeistof weer terugstromen tussen de cellen en kan een deel ervan zich 
weer binden aan de grondsubstantie. 

Microcirculatie 
De microcirculatie is een zich sterk vertakkend netwerk van, naar de periferie toe, 
steeds dunner wordende bloedvaatjes. De mate waarin zachte weefsels voorzien zijn van 
bloedvaten is afhankelijk van hun functie en metabole activiteit. Bij spieren is de 
doorbioeding, in verband mei hun hoge metabole activiteit dan ook heel goed, terwijl de 
doorbloeding van de huid minder is. 
De bloeddruk in de vaten aan de arteriële zijde, is ongeveer 4 kPa en neemt af tot 1.5 
kPa aan de veneuze zijde. Door dit drukverschil, en de in het weefsel aanwezige 
osmotische drukverschillen, kan passief transport van voedingsstoffen en afvalstoffen 
tussen bloed en cel - via het interstitium - plaatsvinden. Afvalstoffen in de interstitiële 
vloeistof die te groot zijn om via de wand van een bloedvat in het veneuze stelsel te 
diffunderen worden afgevoerd via het lymfatisch stelsel. 

Lymfstelsel 
Het lymfstelsel is een drainagesysteem van in de weefsels beginnende dunne vaatjes, die 
in steeds grotere vaten samenkomen. Het lymfstelsel vormt, naast het veneuze stelsel, 
een tweede afvoerweg van vocht en afvalstoffen uit de weefsels. Toch is de functie 
anders, omdat het door de lymfevaten stromende vocht tijdens de weg naar het veneuze 
stelsel in de zogenaamde lymfknopen of lymfeklieren ontdaan wordt van schadelijke 
stoffen. Deze vorm van zuivering ontbreekt in het veneuze stelsel. 

2.2 De huid 

De huid, of cutis, is het grootste orgaan van het menselijke lichaam. Het beschermt het 
lichaam tegen onder andere mechanische invloeden, uitdroging en bacteriën en andere 
micro-organismen. Daarnaast bevat de huid serisûïen vûûï tast, druk, pijn en temperatw: 
en een aantal componenten waaronder zweetklieren, bloedvaten en lymfevaten. De dikte 
van de huid varieert op verschillende plaatsen van het lichaam al naar gelang de 
mechanische belasting van de plek. 

.. 
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De huid is opgebouwd uit twee lagen: de epidermis en de dermis (zie figuur 2.2), die 
hieronder besproken zullen worden. 

Figuur 2.2: Opbouw van de huid (uit: Wysoclu, I Y Y 5 ) .  

De epidermis 
De epidermis, of opperhuid, bestaat uit gelaagd verhoornd plaveisel epitheel dat geen 
bloed- en lymfevaten bevat en niet geïnnerveerd is. De epidermis bestaat uit 5 lagen, 
van binnen naar buiten: stratum basale, stratum spinosum, stratum granulosum, stratum 
lucidum en stratum corneum. Omdat de epidemis aan slijtage onderhevig is, is er 
sprake van voortdurende celdeling, die plaatsvindt in de stratum basale, zodat de aan- 
groei van cellen van binnenuit gewaarborgd is. De groei is het snelst daar waar de huid 
aan sterke mechanische prikkeling blootstaat, zoals bijvoorbeeld op de voetzolen 
(eeltvorming). De epidermis is verbonden met de dermis via uitsteeksels (papillen) die 
in de dermis doorlopen, zodat een sterk geplooid grensvlak ontstaat. De papillen zorgen 
ervoor dat bij het buigen en strekken van de huid de twee lagen contact blijven houden, 
zonder dat de epidermis beschadigd wordt. Wanneer in de huid afschuifspanningen 
optreden, dmr afschuiving tussen lichaam en contactvlak of door grote drukgradiënten, 
kunnen deze door de epidermis opgevangen worden. Zijn de interne afschuifspanningen 
echter te hoog dan kan de verbinding tussen epidermis en dermis worden verbroken en 
ontstaan op den duur blaren. 
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De dermis 
De dermis, ook wel lederhuid genoemd, bestaat uit een dicht netwerk van collageen- 
vezels verweven met elastische vezels. Hieraan heeft de huid haar treksterkte en 
vervormbaarheid te danken. De dermis bevat, in tegenstelling tot de epidermis, veel 
bloed- en lymfevaten. De bloedvaten vormen netwerken die gelegen zijn in verschil- 
lende lagen, met als belangrijke taak de aanvoer van zuurstof en voedingsstoffen naar en 
de afvoer van afvalstoffen uit de interstitiële vloeistof. Tevens worden vanuit de dermis 
de cellen in de onderste lagen van de epidermis van zuurstof en voedingsstoffen voor- 
zien. Naast de bloed- en lymfevaten worden ook zweetklieren, zintuig- en zenuwuitein- 
den in de derrnis aangetroffen. 

2.3 De onderhuid 

De onderhuid, ook wel hypodermis, subcutis of subcutaan weefsel genoemd, vormt de 
verbinding tussen de huid en de daaronderliggende structuren, zoals fascie en periost. 
Het bestaat uit een veel losmaziger bindweefsel dan de dermis of epidermis en bevat de 
grotere bloed- en lymfevaten en zenuwvezels van de huid en is daardoor niet zo goed 
doorbloed als de huid. Daarnaast bevindt zich in deze laag een variërende hoeveelheid 
vetweefsel, waardoor aan de hypodermis een drukverdelende functie wordt toegekend. 
De losse structuur van de hypodermis verschaft de huid de mogelijkheid om zich ten 
opzichte van de onderliggende structuren gemakkelijk te verschuiven. De mate waarin 
dit gebeuren kan is afhankelijk van de hoeveelheid collagene bindweefselstrengen die 
vanuit de dermis door de hypodermis heen tot in de onderliggende structuren doorlopen. 
De hypodermis is gevoelig voor rekken die optreden ten gevolge van mechanische 
belasting omdat ze geen treksterkte bezit (Darrell Shea, 1975). 

2.4 De spieren 

Het zeer goed doorbloede spierweefsel bestaat uit spiervezels en een omhullend 
bindweefsel. Dit laatste heeft een aantal functies. Ten eerste zorgt dit bindweefsel voor 
de doorgeleiding van krachten in de spier tijdens contractie. Daarnaast zorgt het voor 
onderlinge binding van de spiervezels en zorgt het op veel plaatsen voor een soepele 
verplaatsing van de spier ten opzichte van omhullende weefsels of andere spieren. Ook 
wordt het opvangen van mechanische belasting toegeschreven aan dit omhullende 
bindweefsel (Morree, 1989). 
Over het mechanisch gedrag van spieren tijdens verlening en contractie is veel bekend, 
maar over het gedrag tijdens dwarsbelasting en compressie is nagenoeg niets bekend. 
Juist dit gedrag is in geval van decubitus van groot belang. 
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Hoofdstuk 3 

Ontstaansmechanismen en risicofactoren 

Voor een goede preventie van decubitus is het van belang het risico dat een patiënt 
loopt om decubitus te krijgen adequaat in te kunnen schatten. Dit kan alleen gerealiseerd 
worden wanneer men weet welke ontstaansmechanismen en risicofactoren een rol spelen 
bij de vorming van decubitus. Helaas heeft men op het moment nog maar een globaal 
beeld van deze ontstaansmechanismen en risicofactoren. Dit beeld is voornamelijk 
gebaseerd op klinische ervaring, epidemiologisch onderzoek en voor slechts een klein 
deel op experimenteel onderzoek. 

3.1 Het ontstaan van decubitus 
t 

I 

Over het algemeen wordt een lokale externe, dat wil zeggen een op de huid uitgeoefen- 
de, mechanische belasting (druk en afschuiving), beschouwd als de belangrijkste factor 
bij het ontstaan van decubitus (Kosiak, 1959; Crenshaw, 1989; Goossens e.a., 1994; 
Yarkony, 1994). Door deze belasting kunnen in de huid en onderliggende weefsels 
lokale veranderingen in de rekken, spanningen, vloeistofverdeling en concentratiegra- 
diënten optreden. Het geheel van deze lokale veranderingen bepaald de interne belasting 
van het weefsel, welke kan leiden tot een verminderde doorbloeding van het weefsel of 
tot een verstoring van het transport tussen bloedcapillair en cel. Het gevolg hiervan kan 
zijn dat het homeostatisch evenwicht wordt verstoord, waardoor uiteindelijk schade kan 
ontstaan in huid en onderliggende weefsels. 
De opgelegde externe mechanische belasting wordt bepaald door de intensiteit, de duur 
en het type belasting, waarbij ook factoren als vochtigheid en temperatuur een rol 
spelen. De mate van interne belasting en het ontstaan van schade is behalve van de 
externe mechanische belasting afhankelijk van een groot aantal risicofactoren die de 
belastbaarheid en de gevoeligheid van het weefsel kunnen beïnvloeden. 
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3.1.1 Externe mechanische belasting 

Externe mechanische belasting speelt een grote rol bij het ontstaan van decubitus. Zowel 
de duur als de mate van belasting lijken van belang te zijn. Het is echter nog niet 
bekend bij weIke mate van belasting schade in het weefsel optreedt. Dit is ook heel 
moeilijk te bepalen gezien de risicofactoren die een rol spelen. Wel zijn diverse dier- 
experimentele onderzoeken uitgevoerd om de mate van deze, zogenaamde kritieke belas- 
ting, te bepalen. Hierbij wordt een mechanische belasting, die gevarieerd wordt in 
intensiteit en duur, opgelegd door middel van indrukking van huid en onderliggend 
weefsel met stempels. De intensiteit is hierbij gedefinieerd als de ratio tussen de op het 
weefsel uitgeoefende kracht en het contactvlak tussen stempel en de huid. Via histolo- 
gisch onderzoek wordt bepaald of de bestudeerde weefsels zijn beschadigd. De kritische 
waarden van de externe belasting, waarbij schade optreedt, die tijdens deze onderzoeken 
zijn gevonden lopen sterk üiteen: vaii !,4 kPa tot =eer dm 20 LD2 (D2nieI e.2., 1981; 
Ek e.a., 1987). Deze verschillen worden onder andere veroorzaakt omdat de opzet van 
de diverse experimenten niet gelijk is, de condities waaronder de experimenten uitge- 
voerd worden niet identiek zijn en omdat ze betrekking hebben op verschillende 
diersoorten. Daarnaast konden de onderzoekers nog geen gebruik maken van microstruc- 
tureel onderbouwde en experimenteel gevalideerde biomechanische modellen. Deze 
zouden een vertaalslag mogelijk hebben gemaakt tussen de externe mechanische 
belasting en de voor het ontstaan van decubitus relevante interne lokale mechanische en 
chemische toestand van het weefsel. Deze interne toestand is moeilijk in te schatten, 
omdat deze per individu verschilt en afhankelijk is van een groot aantal factoren 
(Bennet e.a., 1979; Bader & Gant, 1985; Ek e.a., 1987). 
Uit de onderzoeken is wel bekend geworden dat de invloed van de belasting op de 
zachte weefsels afhankelijk is van het type belasting, de duur dat deze belasting wordt 
uitgeoefend en van de intensiteit van de belasting. Indien weefsel belast wordt met een 
drukbelasting vinden veel onderzoekers een inverse relatie tussen de opgelegde druk en 
de tijd van belasting die de kritieke waarde beschrijft, een zogenaamde risico-curve 
(Kosiak, 1959; Daniel, 1985) (zie figuur 3.1). 
De afwijkingen tussen de door de verschillende onderzoekers opgestelde risico-curves 
zijn echter enorm. 

Wanneer de externe mechanische belasting zowel uit druk als uit afschuiving bestaat 
blijkt decubitus versneld op te kunnen treden (Dinsdale, 1973; Goossens, 1994). Dit kan 
onder undere verklaard worden uit het feit dat afschuiving plus druk tot veel gotere 
interne belasting van de weefsels leidt dan druk alleen (Subroto, 1991). 

Het type belasting dat op de huid wordt uitgeoefend is mede bepalend voor het soort 
weefselbeschadiging dat optreedt. Druk veroorzaakt met name diepe decubitus-wonden 
in spierlagen die over botuitsteeksels liggen. Spierweefsel lijkt, waarschijnlijk in 
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Figuur 3.1: Risico-curves met betrekking tot decubitus (uit: Oomens, 1985). 

verband met de hoge metabole activiteit ervan, namelijk veel gevoeliger te zijn voor 
druk dan de huid (Nola & Vistnes, 1980; Daniel e.a., 1985). In vergelijking met de huid 
en onderhuid, treden al bij geringe belasting tekenen van weefselbeschadiging op, eerder 
dan in de huid. Wanneer er voornamelijk sprake is van afschuiving vindt men hoofdza- 
kelijk oppervlakkige wonden. Hieraan kan een aantal oorzaken ten grondslag liggen. 
Ten eerste kan de verbinding tussen stratum corneum en de overige lagen verbroken 
worden omdat deze niet tegen afschuiving bestand is. Ook kunnen door de optredende 
interne afschuifspanningen bloedvaten uitgerekt, geknikt en zelfs gescheurd worden, 
zodat de microcirculatie in de huid wordt belemmerd (Dinsciaie, í9743. Tensiotte is het 
subcutane vet, vanwege een lage treksterkte, zeer gevoelig voor interne afschuifspannin- 
gen (Reuler & Cooney, 1981). 
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3.1.2 Weefselrespons op mechanische belasting 

De uiteindelijke interne belasting is van belang bij het ontstaan van weefselbeschadi- 
ging. Twee van de meest gangbare verklaringen voor het ontstaan van decubitus in door 
mechanische belasting getroffen weefsels zullen hieronder besproken worden. 

Verminderde doorbloeding 
De meeste onderzoekers ondersteunen de theorie die er van uitgaat dat mechanische 
belasting leidt tot een verminderde doorbloeding in de getroffen zachte weefsels, omdat 
bloedvaten geheel of gedeeltelijk worden dichtgedrukt (Kosiak, 1959; Crenshaw, 1989; 
Yarkony, 1994). De doorbloeding van het weefsel wordt hierdoor verminderd en er kan 
een tekort aan zuurstof en voedingsstoffen voor de cellen in de weefsels ontstaan. Daar- 
naast kunnen afvalstoffen niet meer afgevoerd worden en vindt een ophoping van deze 
~ i~ f fe r i  plaats in de interstitiële v!oeistof, wuurdoor vergiftiging van het weefsel op kan 
treden. Dit laatste gebeurt niet alleen wanneer de microcirculatie belemmerd is, maar 
ook indien de lymfevaten dichtgedrukt worden of wanneer ten gevolge van mechanische 
belasting de contractiele eigenschappen van de lymfevaten beïnvloed worden. Zowel een 
tekort aan zuurstof en voedingsstoffen als een ophoping van afvalstoffen kan leiden tot 
weefselbeschadiging. 

Veranderingen in het interstitium 
Niet alle onderzoekers beschouwen een verminderde doorbloeding als de enige verkla- 
ring voor het optreden van weefselbeschadiging ten gevolge van mechanische belasting 
(Reddy e.a., 1981; Krouskop, 1983). Ten eerste blijkt uit dierexperimenten dat indien de 
bloedtoevoer tijdens belasting niet belemmerd wordt, toch weefselbeschadiging kan 
ontstaan. Daarnaast is bekend dat weefsel bij een geblokkeerde bloedtoevoer enkele uren 
kan overleven zonder dat beschadiging optreedt. Dit gebeurt bijvoorbeeld tijdens bloe- 
deloze operaties. Naast verminderde doorbloeding is dan ook door een aantal onderzoe- 
kers gezocht naar ander verklaringen voor het optreden van weefselbeschadiging tijdens 
mechanische belasting. Een mogelijke verklaring is dat een langdurige externe drukbe- 
lasting een verhoogde druk in de interstitiële ruimte tussen capillair en cel veroorzaakt. 
Dit leidt tot een herverdeling van de interstitiële vloeistof en een verandering van de 
concentraties moleculen en ionen in de interstitiële ruimte. Het transport van voe- 
dingsstoffen naar de cel en de afvoer van metabole afvalprodukten uit de cel wordt 
hierdoor belemmerd, zelfs al voordat de capillairen en lymfevaten dichtgedrukt worden 
(Gouskop, 1983; Reddy e.a., 1981; Oomens, 1985). Uiteindelijk kunnen als gevolg van 
deze verstoring in het metabole evenwicht cellen afsterven. Ook kan het zijn dat door de 
herverdeling van interstitiële vloeistof contact ontstaat tussen de cellen onderling. De 
belasting kan op de contactpunten zo hoog oplopen dat de celmembranen scheuren, 
waarbij de celinhoud in de intercellulaire ruimte terecht komt. Ook dit kan leiden tot het 
afsterven van weefsel. 
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3.2 Risicofactoren 

Een groot aantal factoren is van invloed op het risico dat een patiënt loopt om decubitus 
te ontwikkelen. Deze factoren zijn te verdelen in factoren die de externe belasting 
bepalen en factoren die de respons van het belaste weefsel bepalen. Dat wil zeggen: de 
factoren die van invloed zijn op de belastbaarheid en gevoeligheid van het weefsel. 

3.2.1 Factoren die de externe mechanische belasting beïnvloeden 

Factoren die samen de externe mechanische belasting bepalen zijn te verdelen in 
factoren die het type belasting, de duur edof de intensiteit van de belasting beïnvloeden. 

Type belasting 
Uit het voorgaande is gebleken dat druk en afschuiving de belangrijkste externe factoren 
zijn voor het ontstaan van decubitus. Druk en afschuiving ontstaan onder andere door de 
interactie tussen de patiënt en de ondersteuning waar deze op ligt of zit. Het zijn dan 
ook zowel persoonsgebonden kenmerken, zoals gewicht en postuur als de rnateri- 
aaleigenschappen van de ondersteuning die van invloed zijn op deze factoren. Maar ook 
de houding van de patiënt speelt vaak een grote rol. Zo kan aanzienlijke afschuiving 
optreden wanneer iemand in een half zittende houding in bed ligt en onderuitzakt. 
Vochtigheid en een hoge omgevingstemperatuur (transpiratie) zijn factoren die het 
optreden van afschuiving in zo'n situatie bevorderen, omdat lakensíkleding dan geneigd 
zijn aan de huid te blijven plakken, waardoor grote wrijvingskrachten ontstaan. 

Duur van de belasting 
De duur van de belasting kan verkleind worden door bedreigde plekken regelmatig te 
ontlasten, zodat het weefsel de mogelijkheid krijgt het eventueel verstoorde homeo- 
statische evenwicht te herstellen. In de eerste plaats bepaalt de mate waarin iemand 
beweegt de duur van de belasting. In de literatuur en ook bij scorelijsten die gebruikt 
worden bij de identificatie van risicopatiënten, zie hoofdstuk 4, wordt hiervoor vaak de 
term "mobiliteit" gebruikt. "Mobiliteit" wordt dan meestal gezien als de mate waarin 
iemand zich zelfstandig (zonder hulpmiddelen) kan verplaatsen. Deze factor zegt con- 
creet echter niets over de duur of de intensiteit van de belasting op bedreigde plekken. 
Wat meer van belang is, is de factor "activiteit", omdat deze de mate waarin iemand 
echt beweegt aangeeft. Ook door sensitiviteit (de mate waarin pijnsensatie aanwezig is) 
en perceptie (de mate of iemand pijnprildieis waarneemt) kan de duur van de belasting 
beïnvloed worden. Zowel bij een verminderde sensitiviteit als bij een verminderde 
perceptie zal men minder snel geneigd zijn om bedreigde plekken te ontlasten. 
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Intensiteit van de belasting 
De intensiteit van de belasting wordt in belangrijke mate door de patiënt zelf beïnvloed, 
hierbij is bijvoorbeeld het gewicht van belang. Daarnaast spelen drukverdelende 
eigenschappen van de ondersteuning een grote rol omdat hierdoor de belasting per 
oppervlakte-eenheid verlaagd wordt. 

3.2.2 Factoren die van invloed zijn op de weefselrespons 

Er is een groot aantal factoren die samen de gevoeligheid voor externe belasting en 
daarmee de gevoeligheid van het weefsel voor decubitus bepalen. Hieronder zal een 
aantal van deze factoren besproken worden. 

Leeftijd 
Bij een toenemende leeftijd treden in hei lichaam veel veranderingen op, waardoor de 
gevoeligheid voor decubitus verhoogd kan worden (Schut, 1982; Krouskop, 1983; 
Zacharkow, 1988). Er treedt een afname op in de dikte van de weefsellagen, omdat 
zowel de dikte van de huid, de onderhuid als de omvang van de spieren afneemt (Gil- 
chrest, 1982; Fowlie, 1991; Timiras, 1994). Garber en Krouskop (1982) vonden dat bij 
dunnere personen vaker hoge drukken optreden bij botuitsteeksels dan bij personen met 
een gemiddeld gewicht en obese personen. Dit zou er op kunnen wijzen dat een dunnere 
weefsellaag over botuitsteeksels minder goed in staat is de druk te verdelen en zodoende 
een relatief hogere interne belasting veroorzaakt dan bij een dikkere weefsellaag het 
geval zou zijn (Garber & Krouskop, 1982; Zacharkow, 1988). Daarnaast treden verande- 
ringen op in de huid en onderhuidse weefsels. Zo wordt de interactie tussen epidermis 
en dermis minder door afvlakking van de papillen, waardoor een reductie van het 
contactvlak tussen beide lagen ontstaat. Door de verminderde interactie kunnen eerder 
blaren en kwetsuren ten gevolge van afschuiving ontstaan (Gilchrest, 
Bouman, 1988; Timiras, 1994), (zie figuur 3.2). 
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Figuur 3.2: Afvlakking van de papillen in verouderde huid (uit: Timiras, 1994). 

Door veranderingen in zowel collageen- als elastine-vezels wordt de stijfheid van de 
weefsels verhoogd. Het weefsel is hierdoor minder bestand tegen mechanische belasting. 
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Samen zorgen de veranderingen in de zachte weefsels ervoor dat leeftijd beschouwd 
wordt als een risicofactor voor decubitus. 

Vochtigheid 
Vochtigheid wordt ook vaak beschouwd als een factor die het risico op decubitus 
verhoogd (Norton e.a., 1962; Reuler & Cooney, 1981). Transpiratie, urine, ontlasting en 
wondvocht kunnen er allen voor zorgen dat de epidermis verweekt, waardoor versnelde 
weefselafbraak kan optreden. Dit wordt nog bevorderd door een alkalische omgeving, 
die onder andere ontstaat indien er sprake is van een urineweginfectie. 

Lichaamstemperatuur 
Een verhoging van de lichaamstemperatuur veroorzaakt onder meer transpiratie, 
waardoor de huid dus kan verweken. Bij een verhoogde temperatuur neemt echter ook 
de metabole activiteit steïk toe. Uit ondeïzûek is gebleken d2t een teqe:&mrstijging 
van 1 "C een verhoging van 13% in metabole activiteit laat zien (Tortora & Anagnos- 
takos, 1981). Dit betekent dat de behoefte aan zuurstof en voedingsstoffen dan stijgt. 
Wanneer door externe belasting de bloedtoevoer belemmerd wordt zal eerder een tekort 
ontstaan aan deze stoffen en het weefsel is hierdoor gevoeliger voor mechanische belas- 
ting. 

Voeding 
De laatste factor die besproken wordt is voeding. Voeding is onder meer van belang 
voor de metabole activiteit van de weefsels. Een goede voeding is essentieel voor een 
goede werking van de cellen, een slechte voeding daarentegen zal sneller tot een 
verstoring van het homeostatisch evenwicht leiden. Maar voedingsstoffen, zoals 
vitamine C en eiwitten, zijn bijvoorbeeld ook van belang bij de aanmaak van collageen. 
Een tekort aan beide stoffen zou een afname van collageen kunnen betekenen waardoor 
de huid wellicht minder belastbaar is (Knipschild, 1995). Ook medicijnen kunnen van 
invloed zijn op de metabole activiteit en op de doorbloeding van de weefsels en 
daardoor invloed hebben op de gevoeligheid van de weefsels voor belasting. 
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Preventie van decubitus 

Onder de preventie van decubitus wordt in dit verslag verstaan: het nemen van maatre- 
gelen en het inzetten van middelen om decubitus te voorkomen. In de literatuur wordt 
dit ook wel de "primaire preventie" genoemd. Het gaat hierbij steeds om decubitus- 
preventie op instellingsniveau en niet om de preventie in bijvoorbeeld de thuissituatie. 
Bij preventie moet niet alleen gedacht worden aan preventieve maatregelen die door 
verpleegkundigen worden genomen, maar ook aan het totaal pakket van beleidsmaatre- 
gelen om binnen een instelling een zo goed mogelijke preventie van decubitus te be- 
werkstelligen. Onder deze beleidsmaatregelen vallen onder meer: het opstellen van een 
protocol voor preventie en behandeling van decubitus, het instellen van een decubitus- 
commissie en de invoering van een nieuwe aanpak van decubitus-preventie in de 
instelling. 
Sommige onderzoekers veronderstellen dat het door gericht preventief beleid vrijwel 
altijd mogelijk is decubitus te voorkomen (Bakker, 1985; Hamilton, 1992). Schut (1984) 
stelt dat bij dit preventieve beleid 'het vanzelf spreekt dat het noodzakelijk is bij iedere 
opname in te schatten in hoeverre de patiënt risico loopt om decubitus te krijgen'. En 
dat daarbij 'eensluidende afspraken omtrent behandeling en preventie essentieel zijn 
voor een goede behandeling'. Volgens Hibbs (1988a, 1988b) moet decubitus-preventie 
onder andere inhouden: 
- 
- 

een vroegtijdige identificatie van risicopatiënten: 
een adequaat pakket van preventieve maatregelen. 

In het Academisch Ziekenhuis Utrecht (AZU) zijn in 1984 en 1988 prevalentie-onder- 
zoeken naar decubitus gehouden om het effect van het doorvoeren van richtlijnen te 
bestuderen. In de periode tussen 1984 en 1988 zijn de richtlijnen zoals voorgesteld 
tijdens twee landelijke consensus-bijeenkomsten doorgevoerd in het ziekenhuis. In tabel 
4.1 staan enkele gegevens vermeld die uit dit onderzoek naar voren zijn gekomen. 
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1984 

Tabel 4.1: Gegevens omtrent decubitus in het AZU in 1984 en 1988 (uit: Haalboom, 1988) 

1988 

Aantal laesies per patiënt 

Vergelijking van de stadia: 

1 6  1 2  

Stadium 1 (%) 

Stadium 2 (%> 

32 39 

12 7 

Haalboom (1988) concludeerde aan de hand van deze gegevens dat het doorvoeren van 
richtlijnen voor de preventie van decubitus binnen een ziekenhuis inderdaad kan leiden 
tot het terugdringen van het aantal gevallen van decubitus. 

Stadium 3 (%) 47 47 

Stadium 4 (%) 8 7 
- 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de door Hibbs (1988a, 1988b) genoemde punten die 
van belang zijn bij de preventie van decubitus. 

4.1 Identificatie van risicopatiënten 

Omdat er nog geen volledig beeld bestaat van de risicofactoren die een rol spelen bij 
het ontstaan van decubitus en het evenmin bekend is wat de kritische waarde is van de 
bekende risicofactoren, is het niet mogelijk om op eenduidige wijze risicopatiënten te 
identificeren. Er wordt dan ook op een aantal manieren getracht om patiënten met een 
verhoogd risico op decubitus te selecteren. In de eerste plaats kunnen verpleegkundigen 
vanuit hun eigen ervaring en kunde het risico inschatten. Daarnaast zijn er een aantal 
meetinstrumenten ontwikkeld die gebruikt kunnen worden. Deze meetinstrumenten zijn 
te onderscheiden in scorelijsten en technische meetapparatuur. In de volgende paragrafen 
zullen deze verschillende methoden besproken worden. 

4.1.1 Eigen inzicht verpleegkundigen 

De waarschijnlijk meest voorkomende methode van inschatting van het decubitus-risico 
bij een patiënt is het eigen inzicht ofwel de 'klinische blik' van verpleegkundigen. 
Halfens en Eggink (1995) hebben in 1991 een onderzoek gedaan onder verpleeg- 
kundigen in Nederlandse ziekenhuizen. Hieruit bleek dat slechts 8,7 % van de verpleeg- 
kundigen bij het inschatten van het risico gebruik maakte van een scorelijst, de rest 
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bepaalt naar eigen inzicht de kans dat iemand decubitus krijgt. Ook wanneer verpleeg- 
kundigen wel gebruik maken van een scorelijst blijkt het eigen oordeel nog een grote 
rol te spelen. 
Over de waarde of de effectiviteit van het klinische oordeel van verpleegkundigen is 
nog maar weinig bekend. Wel kan er van uitgegaan worden dat ervaring een grote rol 
speelt en hierdoor lijkt deze methode niet zo geschikt voor verpleegkundigen met 
weinig werkervaring en voor degenen die op afdelingen werken waar weinig decubitus 
voorkomt. Daarnaast is bij het inschatten van risico op grond van de 'klinische blik' de 
mate waarin een verpleegkundige geïnteresseerd is en aandacht heeft voor decubitus 
belangrijk. 
De kans dat belangrijke risicofactoren, zoals "mobiliteit"/"activiteit" en "voedingstoe- 
stand", over het hoofd gezien worden of onderschat is groter dan bij een, hierna te 
bespreken, scorelijst. Uit ofiderzcek van Hdilfrns en Hamers (1994) bleek dat ver- 
pleegkundigen, die nomaal aaE de haad v2n eigen inzicht het risico inschatten en 
tijdens zijn onderzoek een scorelijst hanteerden, de uitkomst van de scorelijst soms erg 
verrassend vonden. Dit werd onder andere veroorzaakt omdat de invloed van het 
gebruik van medicijnen op het risico op decubitus werd onderschat. Het gebruik van een 
meetinstrument zoals een scorelijst lijkt het inschatten van risico dus te kunnen 
bevorderen. 
Voordeel van het inschatten naar eigen inzicht is wel dat gekeken wordt naar de algehe- 
le toestand van de patiënt. Een praktisch probleem is dat het aan de hand van deze in- 
schatting, omdat het heel subjectief is, heel moeilijk is om richtlijnen voor het nemen 
van maatregelen te geven. 

4.1.2 Scorelijsten 

Het meest gebruikte meetinstrument voor het identificeren van risicopatiënten is de 
scorelijst. Met behulp van een scorelijst wordt aan de hand van de toestand van de 
patiënt de decubitus-gevoeligheid ingeschat. In de loop der jaren is een groot aantal van 
deze lijsten ontwikkeld. In de meeste scorelijsten is een aantal indicatoren voor het 
risico op decubitus opgenomen. Afhankelijk van de toestand van de patiënt wordt op 
deze indicatoren gescoord, dat wil zeggen er worden punten aan toegekend. De totale 
score geeft, volgens de ontwikkelaars, het risico weer dat een patiënt loopt om decubitus 
te krijgen. Aan de hand van de totale score worden de patiënten in globale groepen 
ingedeeld, bijvoorbeeld: 1) geen risico, 2)  matig verhoogd risico, 3) sterk verhoogd 
risico. De lijsten verschillen onderling onder meer qua indicatoren die zijn opgenomen, 
qua toekenning van punten aan de verschillende factoren en qua indeling van patiënten. 
Bij het gebruik van een lijst moet er wel op gelet worden dat er niet altijd een logisch 
verband bestaat tussen de hoogte van de score en de kans op decubitus. Bij sommige 
lijsten betekent een hoge score namelijk een laag risico. 
Van alle decubitus-scorelijsten worden in Nederland de Norton lijst (Norton e.a., 1962) 
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risicofactoren Norton AZU/CBO Braden 

lich. toestand 

psych. toestand 

mobiliteit 

activiteit 

incontinentie 

neurologie I I * I  

* 

* * 

* * * 

* * 

* * 

voedingstoestand * 

voeding 

leeftijd 

11 zintuiglijke waarneming 1 I I *  

* * 

* 

11 vochtigheid 

temperatuur 

medicatie 

diabetes 

circulatie 

I *  

* 

* 

* 

* 

wrijving en schuifkrachten 

Norton-scorelijsi 
Bij deze lijst, ontwikkeld door Norton e.a. in 1962, wordt uitgegaan van 5 indicatoren 
die de kans op decubitus zouden verhogen. Het is vanwege het kleine aantai indicatoren 
en de eenvoud ervan, een gemakkelijk te gebruiken hulpmiddel (Hamilton, 1992). 
Boom-Kuiper en Wijnen (1973) zijn echter van mening dat de lijst te perfectionistisch 
en arbeidsintensief is en adviseren om alleen met de factor "mobiliteit" te volstaan. Van 
Marum e.a. (1992) concluderen uit onderzoek, dat slechts 2 van de 5 indicatoren de 
waarde van de Norton-score bepalen. Deze twee factoren zijn "mobiliteit" en "lichame- 
lijke toestand". 

* 
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Onderzoek 

Norton e.a. 
1962 

Roberts & 
Goldstone 
1979 

Newman & 
West 1981 

Goldstone & 
Goldstone 
1982 

Lincoln e.a. 
1986 

Er zijn verschillende nadelen aan de Norton-scorelijst. De lijst is in eerste instantie 
opgesteld voor onderzoek onder een populatie ouderen. Hierdoor wordt getwijfeld aan 
de toepasbaarheid van de schaal bij andere groepen. De lijst is, door verschillende 
onderzoekers, onderzocht op validiteit en betrouwbaarheid. De gegevens uit deze 
onderzoeken lopen echter nogal uiteen zodat geen eenduidige uitspraak gedaan kan wor- 
den (zie tabel 4.3). Newman en West (1981) concluderen dat de Norton lijst een objec- 
tieve schaal is ter beoordeling van de lichamelijke toestand van patiënten en dat een 
lage score een goede indicatie is dat patiënten decubitus krijgen. Terwijl Lincoln e.a. 
(1986) concluderen dat de Norton-schaal niet geschikt is voor het voorspellen van 
decubitus. 

Steekproef- Gevoeligheid Specificiteit Voorspellende Voorspellende 
omvang waarde positieve waarde negatieve 

test % test % 

250 63 70 39 86 

64 93 43 37 96 

88 83 63 14 98 

40 89 36 53 80 

36 94 85 

AZU/CBO scorelijst 
Deze in Nederland opgezette scorelijst bestaat uit 11 indicatoren. Het is een lijst waarbij 
in vergelijking met andere lijsten veel medische invulling gegeven moet worden, 
waardoor de lijst voor een onervaren persoon soms moeilijk in te vullen is. Een ander 
nadeei van de lijst is dat er geen gegevens zijn ûveï de va!icti:ei: en de betïüiivbaarheid 
van de lijst. Waarom de lijst in Nederland toch veel gebruikt wordt is niet op te maken 
uit de bestudeerde literatuur. Het kan zijn dat dit veelvuldige gebruik wordt veroorzaakt 
doordat de lijst tijdens de landelijke consensus-bijeenkomst van het CBO in 1985 als 
voorbeeld is gebruikt en waarvan Bakker (1985) zegt 'deze lijst dient als voorbeeld aan 
de hand waarvan men zelf een aan de eigen situatie aangepaste lijst kan opstellen.' 
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Wellicht is het gebruik ook gebaseerd op de eerder genoemde positieve ontwikkelingen 
binnen het Academisch Ziekenhuis Utrecht waarvan Haalboom ( 1988) bericht. 

Braden-lijst 
De Braden-lijst ten slotte is een lijst die bestaat uit 6 indicatoren. Het is de scorelijst die 
door veel onderzoekers als de meest bruikbare wordt beschouwd (o.a.: Hamilton, 1992; 
Bridel, 1993; Decubituscommissie WCS, 1995). Dit is mede te wijten aan het feit dat de 
lijst ontstaan is uit onderzoek naar de oorzaken van het ontstaan van decubitus. Niet 
alleen risicofactoren als "mobiliteit", "activiteit" en "vochtigheid" zijn meegenomen 
maar, in tegenstelling tot andere veel gebruikte scorelij sten, ook de mechanische 
risicofactor "afschuiving/wrijving". Bovendien is de lij st bruikbaar voor patiënten- 
populaties van verschillende leeftijdsgroepen (Hamilton, 1992). Verder kwam uit 
onderzoek een gevoeligheid van de iijsi (hei veïmogen om alk peïsonefi mei decùbkis 
te identificeren) naar voren van 83-100% en een specificiteit (het vermogen om uit- 
sluitend personen met decubitus te identificeren) van 64-90% (Bergstrom e.a., 1986; 
Bergstrom e.a., 1987). 

Men moet bij het interpreteren van gegevens die naar voren zijn gekomen uit onderzoek 
naar validiteit en betrouwbaarheid van de scorelijsten de nodige voorzichtigheid betrach- 
ten. De kans op vals positieve conclusies is namelijk vrij groot. Onder een vals posi- 
tieve conclusie wordt verstaan dat ten onrechte een verhoogd risico is ingeschat. Dat in 
de literatuur zulke vals positieve conclusies getrokken worden blijkt onder meer uit een 
artikel van Halfens en Hamers (1994). Hierin wordt vermeld dat slechts 25 procent van 
de hoogrisico-patiënten, geselecteerd met de CBO-scorelijst, daadwerkelijk decubitus 
krijgt. Hun conclusie was: 'Dit betekent dat uitgaande van deze lijst bij drie van de vier 
geselecteerde patiënten maatregelen genomen worden die niet nodig zouden zijn'. Men 
zou uit deze gegevens echter ook kunnen concluderen dat in drie van de vier gevallen 
het nemen van maatregelen tot het gewenste resultaat heeft geleid, namelijk het 
voorkomen van decubitus. Want dat is namelijk het doel van het nemen van deze 
maatregelen. De conclusie die door de onderzoekers is getrokken zou alleen getrokken 
kunnen worden wanneer er geen maatregelen genomen zouden zijn om decubitus te 
voorkomen. Dit is echter ethisch gezien onverantwoord. Het feit dat bij verhoogd risico 
altijd maatregelen genomen horen te worden maakt onderzoek naar validiteit en 
betrouwbaarheid van de lijsten moeilijk, zo niet onmogelijk. 

Geen van de scorelijsten is, voor zover dat mogelijk is, volledig. Er wordt altijd gezocht 
naar een optimum tussen de risico-inschatting en de benodigde tijd en moeite die het 
verpleegkundigen kost om een patiënt te scoren. 
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Halfens en Hamers (1994) veronderstellen dat door het gebruik van een scorelijst een 
beter inzicht verkregen kan worden in de mate waarin een patiënt risico loopt op 
decubitus. Men krijgt niet alleen een globale indruk van het risico maar tevens wordt 
duidelijk welke factoren bij de betrokken patiënt het meest aan dit risico bijdragen. 
Hierdoor is het voor verpleegkundigen mogelijk meer gerichte preventieve maatregelen 
te nemen. Uit het genoemde onderzoek blijkt echter wel dat het gebruik van een score- 
lijst geen verschil maakt in de aandacht van verpleegkundigen voor de preventie van 
decubitus. 
Wolfswinkel-de Jong en Halfens (1995) concluderen uit praktijk-onderzoek bij 8 1 
patiënten in een Nederlands ziekenhuis dat het gebruik van een scorelijst niet leidt tot 
meer edof andere maatregelen die verpleegkundigen nemen in het kader van de 
preventie van decubitus bij patiënten die een hoog risico lopen. Toch maken zij uit de 
reactie van verpleegkundigen op dat deze de scorelijst beschouwen als een zinvolle 
aanvulling op de eigen 'Hinische blik'. Zij bevelefi daa ook, net als vele anderen, bet 
gebruik van een scorelijst aan. Een van de achterliggende gedachten voor deze aanbeve- 
ling is dat het inschatten van het risico op deze manier systematischer gedaan kan 
worden. Daarnaast kan ook een gering vertrouwen in het eigen oordeel van verpleeg- 
kundigen een rol spelen. Een ander voordeel van de scorelijst is dat verpleegkundigen 
zich bewust blijven van decubitus en van de risicofactoren die een rol spelen. Ook is 
het, in vergelijking tot de inschatting van het risico naar eigen inzicht, met het gebruik 
van een scorelijst beter mogelijk om binnen een instelling algemene richtlijnen op te 
stellen voor de toepassing van preventieve maatregelen. 
Aan scorelijsten zijn echter niet alleen voordelen verbonden. Een van de nadelen van 
een scorelijst is dat het geen objectief meetinstrument is. De score is nog steeds 
afhankelijk van de verpleegkundige die de lijst invult, omdat van alle factoren die in een 
lijst opgenomen zijn slechts een zeer beperkt aantal concreet te meten is, bijvoorbeeld 
"temperatuur" en "leeftijd". Factoren als "mobiliteit", "activiteit", "voedingstoestand" en 
"mentale toestand" kunnen alleen vrij subjectief worden bepaald. Dit wordt onder meer 
veroorzaakt omdat de verschillende punten waarop per risicofactor gescoord kan 
worden, vaak niet eenduidig vastgelegd zijn. Daarnaast zitten tussen twee opeenvolgen- 
de te scoren punten vaak grote verschillen. Wanneer de toestand van de patiënt tussen 
de twee omschrijvingen invalt, is het afhankelijk van de verpleegkundige of bij die 
risicofactor te hoog of te laag wordt gescoord. De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid (de 
mate van overeenkomst waarmee verschillende verpleegkundigen eenzelfde patiënt 
scoren) is onder meer afhankelijk van bovengenoemde factoren en is van groot belang, 
omdut sen slechte in t e r~~^^rc ' e l a r r sh~ , t ro i iw~~~~~e id  de wamde die verpleegkundigen 
aan de schaal hechten zal verlagen. Dit gebrek aan vertrouwen in een scorelijst ziet men 
ook in het feit dat de meeste scorelijsten niet geschikt worden geacht voor alle afdelin- 
gen in een ziekenhuis. Dit lijkt in grote mate het geval te zijn voor intensive care (IC) 
afdelingen. Patiënten op een IC-afdeling verkeren vaak in een kunstmatig verkregen 
toestand. De scorelijsten zijn niet afgestemd op deze toestand en het is dan ook vaak 
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moeilijk om de toestand van een patiënt met zo’n lijst in te schatten. Gevolg is ook 
vaak dat nagenoeg iedereen die op de IC-afdeling ligt een zeer hoog risico lijkt te lopen 
op decubitus. Terwijl er in de praktijk toch onderscheid lijkt te zijn tussen de hoogte 
van het risico dat iemand loopt. Om het risico van IC-patiënten beter in te kunnen 
schatten zijn dan ook nieuwe lijsten ontwikkeld (o.a. Cubbin & Jackson, 1991). 
Een ander probleem van de scorelijsten is dat het, zoals uit het voorgaande al bleek, niet 
goed mogelijk is om de validiteit en betrouwbaarheid van een scorelijst te toetsen, om- 
dat er geen gouden-standaard is waar de methode aan getoetst kan worden. Hierdoor is 
het niet duidelijk welke waarde aan de uitkomst van een scorelijst gehecht moet worden. 

Tenslotte heeft men voor het adequaat invullen van een scorelijst, net als bij het 
inschatten volgens eigen inzicht, veelal ervaring nodig. Niet alleen werkervaring is van 
belang maar in veel gevallen ook ervaring met het invullen van de gebruikte lijst. 
Naarmate de werkervaring groter wordt wordt het vertrouwen in de eigen ’klinische 
blik’ echter steeds groter en is de kans groot dat steeds meer overgegaan wordt op het 
inschatten van risico op laatstgenoemde manier. Zeker wanneer geen consequenties 
verbonden worden aan de uitkomst van de scorelijst. Men moet er dan wel voor waken 
dat de inschatting systematisch plaatsvindt. 

4.1.3 Meetapparatuur 

Zoals uit het voorgaande blijkt is een scorelij st een redelijk subjectief meetinstrument. 
Men is daarom op zoek gegaan naar objectievere meetmethoden om de kans op 
decubitus te bepalen. Omdat er nog geen duidelijk beeld is over de ontstaansmecha- 
nismen die een rol spelen bij decubitus, is het aantal meetmethoden dat bedacht is erg 
divers. Door het gebrek aan kennis omtrent de ontstaansmechanismen is het ook niet 
duidelijk welke techniek het meest geschikt is voor een objectieve inschatting van het 
risico. 
Tot nu toe zijn de meest bekende grootheden die gemeten kunnen worden: druk, 
afschuiving, doorbloeding en transcutane zuurstofspanning. Veel van de apparatuur voor 
het meten van deze grootheden bevindt zich nog in een experimenteel stadium. Op het 
meten van de genoemde grootheden zal kort ingegaan worden. 

Druk 
Het meten van de dnuk die optreedt in het contactvlak tussen het lichaam en de 
ondersteuning, de zogenaamde ’interface druk’, is de meest bekende methode om inzicht 
te krijgen in het risico dat een patiënt loopt om decubitus te krijgen. Men is al tientallen 
jaren bezig met de ontwikkeling van deze sensoren. Veel van deze sensoren zijn door 
onderzoekers ontwikkeld om tijdens experimenteel onderzoek te gebruiken. Hierdoor is 
een grote verscheidenheid aan sensoren ontstaan, waarbij gebruik gemaakt wordt van 
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uiteenlopende technieken, zoals pneumatische, hydraulische en electropneumatische, 
maar ook van chemische reacties die optreden ten gevolge van druk. De ideale transdu- 
cer moet volgens Grant (1985) en Ferguson-Pel1 (1980) voldoen aan een aantal eisen, te 
weten: het moet klein, dun en flexibel zijn, een continue elektrische output hebben en 
moet in staat zijn zowel afschuiving als druk te meten tegen lage kosten. Daarnaast 
moet ook dynamisch gemeten kunnen worden. Tegenwoordig zijn commercieel een 
aantal geavanceerde meetsystemen verkrijgbaar die aan een groot deel van deze eisen 
voldoen. Bij deze meetsystemen zijn een groot aantal sensoren aan elkaar en aan een 
computer gekoppeld. Met deze meetsystemen is het mogelijk om bijvoorbeeld de 
verdeling van de druk op het zitvlak te meten tijdens zitten. Nadeel is dat het tot op 
heden nog niet goed mogelijk is om naast de druk tegelijkertijd ook de afschuiving te 
meten. 
Bij het meten van de druk in het contactvlak moet er rekening mee gehouden worden 
dat de sensoren invloed hebben op het gedïag van het coniactv!ak en dat de werking 
van de sensoren in hoge mate afhankelijk is van de mechanische eigenschappen van 
contactvlak-materiaal. 
Eigenlijk zegt het meten van de druk in het contactvlak weinig tot niets over het risico 
op decubitus. Dit komt omdat er geen koppeling te maken is tussen de extern aange- 
brachte druk en de interne belasting die ten gevolge hiervan in het weefsel ontstaat. 
Juist deze interne belasting is echter van belang voor het ontstaan van decubitus. 
Doordat er geen koppeling mogelijk is, is het ook niet mogelijk om een kritische waarde 
voor de externe belasting aan te geven. Alleen het meten van de externe belasting geeft 
dus geen inzicht in het risico op decubitus dat een patiënt loopt. Er zijn geen commerc- 
iële meetinstrumenten verkrijgbaar die de interne mechanische belasting meten. 
Experimenteel wordt echter wel gebruik gemaakt van meetapparatuur om de druk in 
weefsels te meten met behulp van naalden of implanteerbare druktransducers. De 
validiteit van drukmeting in zachte weefsels tijdens een externe belasting is echter nog 
niet duidelijk. 

Afschuiving 
Voor het meten van optredende externe afschuifkrachten tijdens experimenten zijn door 
diverse onderzoekers sensoren ontwikkeld. Deze moeten bijvoorbeeld de afschuiving in 
het contactvlak tussen de huid van een proefdier en het oppervlak waarmee mechanische 
belasting wordt uitgeoefend meten. De meeste van die sensoren voldeden echter niet 
goed, omdat ze de meting teveel beïnvloedden. Ten gevolge van de sensor verandert 
namdijk Uv ...;.rijvingscoëf~~ciënt in het cmtxtv!uk. De inv!oed van de sensor op het 
meetresultaat is daardoor niet verwaarloosbaar. Er zijn in de afgelopen jaren echter wel 
sensoren ontwikkeld die een geringe invloed op het meetresultaat lijken te hebben, 
onder andere door Goossens (1995). Hij beschrijft een sensor waarvan de werking 
gebaseerd is op het capacitief principe en die bestaat uit twee (door een laagje rubber 
van elkaar gescheiden) condensatorplaten die zijn ingegoten in rubber. Als een kracht in 
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langsrichting op de sensor wordt uitgeoefend, verschuiven de condensatorplaten over 
een afstand x. Deze afstandsverandering zorgt voor een kleine verandering in de 
capaciteit, welke storingvrij gemeten kan worden (Heerens, 1983). De overspraak van de 
druk is door de beperkte samendrukbaarheid van de tussenlaag zeer gering, kleiner dan 
1%. 
Naast deze experimentele sensoren komen er langzamerhand ook bedrijven die af- 
schuifsensoren aanbieden. 
Ook het meten van afschuiving geeft geen goed beeld van het risico op decubitus. Over 
de rol van afschuiving bij het ontstaan van decubitus is nog minder bekend dan over de 
rol van drukbelasting. 

Doorbloeding 
Een methode die meer geschikt lijkt om het risico op decubitus te bestuderen is het 
meien vaïî de bloedvoorziening in hef weefsel. Zo& flit hoofdstuk 3 is gebleken wordt 
een verminderde doorbloeding beschouwd als een belangrijke oorzaak voor het ontstaan 
van decubitus. Het direct meten van de doorbloeding kan bijvoorbeeld gedaan worden 
met laser Doppler techniek. Sacks e.a. (1988) wijzen erop dat vooral bij een geringe 
doorbloeding neveneffecten een grote rol kunnen spelen bij de bepaling van de door- 
bloeding met deze methode. Een ander nadeel is dat met laser Doppler techniek alleen 
aan de oppervlakte van de huid gemeten kan worden (1 mm) (Anderson & Parrish, 
1981). Door deze geringe afstand waarover gemeten kan worden is toepassing ook 
alleen mogelijk voor de huid en niet geschikt voor meting in diepere lagen, zoals de 
spieren. Er zijn ook laser Doppler transducers die in de huid gestoken kunnen worden, 
maar dit laat schade achter. 

Omdat zuurstof met het bloed wordt aangevoerd kan ook door middel van het meten 
van de zuurstofspanning een indicatie gekregen worden van de doorbloeding van het 
weefsel. 

Transcutane zuurstofspanning 
De transcutane zuurstofspanning is een maat voor de hoeveelheid zuurstof die beschik- 
baar is in het weefsel. Er is een aantal commercieel verkrijgbare elektroden waarmee de 
transcutane zuurstofspanning in de huid gemeten kan worden. De zuurstofspanning 
wordt gemeten met behulp van elektrodes die op de huid geplaatst worden, waardoor 
ook deze methode alleen geschikt is voor meting in de huid en niet voor diepere lagen. 

4.2 Preventieve maatregelen 

Preventie heeft tot doel om de incidentie van decubitus zo laag mogelijk te houden. 
Preventieve maatregelen worden, tenzij standaard toegepast, altijd genomen aan de hand 
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van het, meestal door verpleegkundigen, ingeschatte risico, of dat nu is bepaald door de 
“klinische blik”, een scorelijst of een meetapparaat. De te nemen maatregelen vallen 
grotendeels uiteen in twee typen: de anti-decubitus ondersteuningen en de verpleegkun- 
dige handelingen. Op beide wordt in het nu volgende deel nader ingegaan. 

4.2.1 Anti-decubitus ondersteuningen 

Het primaire doel van verreweg de meeste anti-decubitus (AD) ondersteuningen is het 
verlagen van de grootte van de externe mechanische belasting. Er zijn echter ook enkele 
systemen die de duur van de belasting op bedreigde plekken beïnvloeden, zoals 
alternerende systemen. Deze worden echter niet besproken omdat ze nagenoeg niet 
gebruikt worden voor de preventie van decubitus. 
De AD-ondersteuningen zijn grotendeels te verdelen in lig-, zit- en hiel-ondersteuning. 
Vooral van de lig- en zitondersteuning is een uitgebreid assortiment op de markt, dat 
steeds omvangrijker wordt. Ieder artikel in dit assortiment heeft zijn eigen specifieke 
werking. Een groot probleem dat zich in de klinische praktijk voordoet is dat er geen 
goed overzicht bestaat van alle beschikbare middelen en dat in feite geen enkel 
materiaal goed en objectief is onderzocht op zijn decubitus-preventieve eigenschappen 
(Haalboom, 1992). 

De AD-ligondersteuning is te verdelen in: complete bedsystemen, matrassen en 
matrasoverleggers. Binnen deze soorten ondersteuning is weer een onderscheid te maken 
in een aantal typen. 
De belangrijkste bedsystemen voor ziekenhuizen zijn het fluïdisatiebed, waarvan de 
vulling bestaat uit een zand-lucht-mengsel dat bijna vloeibaar aanvoelt, en het low- 
flowíiow-air-loss bed, bestaande uit een aantal secties van luchtkamers waarvan de druk 
onafhankelijk van elkaar geregeld kan worden. Bedsystemen zijn over het algemeen vrij 
duur en kunnen mede hierdoor slechts in uitzonderingsgevallen preventief worden 
ingezet. 
AD-matrassen vervangen het standaard ziekenhuismatras en zijn er in zeer veel verschil- 
lende uitvoeringen. Zo zijn er AD-matrassen met een gasvormige vulling (lucht), met 
een vloeibare vulling (bijvoorbeeld water) en met een vaste vulling (bijvoorbeeld foam). 
Bij de met lucht gevulde matrassen is ook nog onderscheid te maken tussen alternerende 
en statische matrassen. Over het algemeen zijn de drukverdelende eigenschappen van 
AD-matrassen beter dan van de gebruikelijke ziekenhuismatrassen. Daarnaast zijn ze 

groot belang. 
AD-matrasoverleggers tenslotte zijn dunne matrassen die op het standaard zieken- 
huismatras komen te liggen en voor een betere verdeling van de mechanische belasting 
op het lichaam moeten zorgen. Overleggers zijn slechts een aantal centimeters dik en 
kunnen bij een bepaald gewicht van de patiënt, meestal rond de 85 kg, geheel samenge- 

vee! pedkeper dafi bedsystemer,. Hierdoor z i k  J 2;s V^^T de preventie v i n  deciibiti”s van 
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drukt worden, waardoor een goede drukverdeling niet meer mogelijk is. De drukverde- 
ling is moeilijk in te schatten wanneer het matras nog niet helemaal samengedrukt is. 
AD-overleggers kunnen niet alleen op verpleeg-afdelingen gebruikt worden maar 
bijvoorbeeld ook op operatietafels en tafels voor angiografie. Hier zijn preventieve 
maatregelen nodig, omdat vaak voor relatief korte duur hoge drukken optreden en omdat 
externe omstandigheden, zoals temperatuur, van invloed kunnen zijn op de snelheid 
waarmee decubitus kan ontstaan. 
Naast deze algehele ondersteuning zijn er ook nog ondersteuningen die zich beperken 
tot het ontlasten van een bepaald gebied, zoals zit- en hielondersteuning. Ook wanneer 
men niet in bed ligt maar bijvoorbeeld lang in een stoel/rolstoel zit kan decubitus 
optreden. Er is dan ook een breed scala aan AD-zitondersteuning verkrijgbaar. Voor een 
globaal overzicht van de mogelijkheden, voor zowel lig-, zit- als hiel-ondersteuning, 
wordt verwezen naar bijlage 2. 
Niet aiieen de ondersteuning zelf is van belang, ook de beschermende hoes die om de 
ondersteuning heen zit speelt een grote rol. Deze moet temperatuur- en vochtregulerend 
zijn en het zogenaamde ’hangmat-effect’, het strak trekken van de hoes onder het 
lichaam van de patiënt, moet vanwege de optredende afschuiving tussen lichaam en 
hoes zoveel mogelijk voorkomen worden. 

De thans commercieel verkrijgbare ondersteuningen zijn vrijwel alleen onderzocht op 
reductie van externe drukbelasting, bijvoorbeeld met methoden zoals genoemd bij 4.1.3 
sectie 1. Zoals vermeld in hoofdstuk 3 is het echter nog niet mogelijk om een koppeling 
te maken tussen de externe belasting en de in het weefsel optredende belasting, die 
verantwoordelijk is voor eventuele weefselbeschadiging. Het is dus niet direct duidelijk 
of en zo ja  welke reductie van de belasting tot minder schade kan leiden. Dit leidt ertoe 
dat niet bekend is aan welke criteria een matras moet voldoen om een goed AD-matras 
te zijn. 
Er is wel een aantal onderzoeken uitgevoerd, onder andere in ziekenhuizen, waarbij 
ondersteuningen onderling zijn vergeleken. Vergelijking tussen verschillende ondersteu- 
ningen is echter niet mogelijk. Afgezien van het feit dat dit onderzoek op ethische 
bezwaren kan stuiten, is het praktisch onmogelijk om dergelijk onderzoek betrouwbaar 
uit te voeren omdat bij de verschillende proefpersonen de interactie tussen patiënt en 
ondersteuning niet identiek is en daarnaast geen zelfde risico op decubitus aanwezig is. 
Haalboom en Bakker (1992) concluderen uit de tot nu toe gehouden onderzoeken dat 
zeker niet alle hulpmiddelen die onder de naam AD-materiaal op de markt gebracht 

AD-ondersteuningen wordt regelmatig geadviseerd een keumerk in te voeren voor AD- 
Ondersteuning. Bij zo’n keurmerk zou niet alleen naar de drukverdelende eigenschappen 
gekeken moeten worden, maar ook naar bijvoorbeeld temperatuur- en vochtregulerende 
eigenschappen. Daarnaast zou onder andere onderzocht moeten worden of er een 

wmde:: Gak 2 m  deze term kur,r,en VG!dGPUr,. Xede vuI?wege het grete ussertimsnt UUI? 
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mogelijkheid bestaat om iets over de interactie tussen de patiënt en de ondersteuning te 
zeggen. 

4.2.2 Verpleegkundige handelingen 

Verpleegkundige handelingen zijn die handelingen die verpleegkundigen kunnen 
uitvoeren om het voorkomen van decubitus zoveel mogelijk te beperken. Tijdens 
consensus-bijeenkomsten (CBO, 1985; CBO, 1986) zijn richtlijnen opgesteld voor het 
nemen van preventieve maatregelen. Deze zijn te verdelen in maatregelen die zinvol, in 
sommige gevallen zinvol en niet zinvol zijn. 
De zinvolle maatregelen hebben onder andere betrekking op het voorkomen van een 
vochtigheid, het zoveel mogelijk voorkomen van wrijving en afschuiving, frequente 
inspectie van de bedreigde plekken en de voedingstoestand van de patiënt. Tevens wordt 
hier ook gewezen op het geven van wisselligging. SiJ wisselligging zou de patiënt 
minstens 1 keer per 2 à 3 uur in een andere houding gelegd worden. Deze methode is 
eigenlijk de enige methode die echt een totale ontlasting van belaste plekken geeft. Het 
gebruik van een AD-ondersteuning (met uitzondering van het air-fluidised-bed) maakt 
wisselligging zeker niet overbodig. Helaas is het geven van wisselligging niet bij alle 
patiënten mogelijk, bijvoorbeeld omdat een patiënt ademhalingsproblemen heeft en 
daarom een zittende houding moet aannemen. Verder is ook het palperen van de huid 
van belang omdat decubitus in veel gevallen onder de huid begint. Door palpatie kan 
decubitus in een vroeger stadium ontdekt worden, omdat onderhuidse beschadigingen 
van de weefsels opgespoord kunnen worden. Naast al deze maatregelen moet ook de 
patiënt zelf bij de preventie betrokken worden. 
Maatregelen die in sommige gevallen zinvol zijn zijn onder meer drukverdelende 
materialen zoals hydrofiele verbanden, maar ook het insmeren en masseren van de huid. 
Dit heeft alleen zin wanneer er sprake is van uitdroging en andere uitwendige factoren 
die de toestand van de huid verslechteren. Massage kan de bloedsomloop wel stimule- 
ren, maar het kan ook een negatief effect hebben omdat het extra wrijving met zich 
meebrengt. Daarom wordt meestal aangeraden massage te voorkomen. De vermeende 
werkzaamheid van de meeste individueel zinvolle maatregelen berust waarschijnlijk op 
het feit dat de patiënten bij het toepassen ervan van houding veranderden, waardoor de 
weefsels ontlast wordt. 
Onder maatregelen die over het algemeen als niet zo zinvol beschouwd worden vallen 
onder andere het Inpakken van hielen en/of ellebogen met vette watten of zwachtels. 

treden drukverschillen op die ongunstig kunnen zijn. De operatie (OK) afdeling kan een 
uitzondering zijn, omdat hiervan slechts gedurende korte tijd gebruik gemaakt wordt. 
Een andere maatregel is ijzen en föhnen, de preventieve werking hiervan is echter nooit 
aangetoond. Wel is bekend dat het extra risico’s met zich meebrengt. Er is kans op 
verwonding door de gebruikte ijsblokjes, gevaar voor verbranding door het föhnen bij 

Ir,spectie huid x~rcr& erdoor hrpLoei!iik- hij \Terschui\ren \run het \rp,rhund 
J 
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gevoelloosheid en een verhoogde kans op verspreiding van bacteriën tijdens het föhnen. 
Ook het toepassen van een zogenaamde windring, een met lucht gevulde ring die onder 
de patiënt wordt geplaatst om bedreigde plekken te ontlasten, lijkt niet goed te voldoen 
bij de preventie van decubitus. Een windring veroorzaakt grote drukverschillen, 
waardoor een grote drukgradiënt ontstaat. Daarnaast kan door verkeerde plaatsing van 
het ventiel en door de dubbele naad plaatselijk een verhoogde druk ontstaan. 
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Hoofdstuk 5 

Onderzoek in twee ziekenhuizen 

In dit hoofdstuk worden de opzet en de resultaten van het gehouden praktijk-onderzoek 
beschreven. Bij de bespreking van deze resultaten wordt, indien nodig, duidelijk onder- 
scheid gemaakt tussen de twee bij het onderzoek betrokken ziekenhuizen. Daarnaast 
zullen de resultaten bediscussieerd worden, waarbij onder meer een link gelegd wordt 
tussen de aanpak in beide ziekenhuizen en de in de literatuur gevonden gegevens 
omtrent de preventie van decubitus. 

5.1 Opzet praktijk-onderzoek 

5.1.1 Methode van Onderzoek 

Om inzicht te krijgen in de huidige aanpak van decubitus-preventie in de praktijk en in 
de knelpunten die daarbij optreden is bij het onderzoek gebruik gemaakt van individuele 
interviews. Voordelen van deze methode zijn dat het onder meer mogelijk is om een 
groot aantal vragen te stellen en dat eventuele onduidelijkheden toegelicht kunnen 
worden. Hierdoor kan, beter dan bijvoorbeeld bij een schriftelijke enquête, een gedetail- 
leerd beeld verkregen worden. Daarnaast kan ook informatie verkregen worden over de 
eigen opinie, de kennis en de houding van de geïnterviewde. 

5.1.2 Onderzoeksgebied 

Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de aanpak van decubitus-preventie in 
de praktijk, is niet in een groot aantal ziekenhuizen, maar in slechts twee ziekenhuizen 
onderzoek uitgevoerd. Op deze manier kan niet alleen de algemene aanpak binnen de 
afzonderlijke ziekenhuizen bekeken worden, maar kunnen ook verschillen in aanpak 
tussen de afdelingen worden achterhaald. Daarnaast is de hoeveelheid informatie en de 
tijd die ermee gemoeid gaat om deze informatie in te winnen bij dit beperkte aantal 
instellingen nog goed te overzien. Om praktische redenen, is het onderzoek gehouden in 

Decubitus-preventie in de praktijk 31 



Onderzoek in twee ziekenhuizen 

twee Eindhovense ziekenhuizen, het Catharina ziekenhuis en het Diaconessenhuis. 
De interviews zijn gehouden met personen binnen de beide instellingen die het meest 
direct betrokken zijn bij decubitus-preventie. Dit betekent dat er zowel met de zoge- 
naamde decubitus-verpleegkundigen en de aandachtsverpleegkundigen c.q. de contact- 
personen voor decubitus is gesproken, als met ’ gewone’ verpleegkundigen. In totaal zijn 
in het Catharina ziekenhuis 24 personen op 13 afdelingen geïnterviewd en in het 
Diaconessenhuis 14 personen op 8 afdelingen. 
Het onderzoek is in beide ziekenhuizen uitgevoerd op alle verpleeg-afdelingen, met 
uitzondering van de afdelingen short-stay en psychiatrie, omdat decubitus op deze 
afdelingen slechts sporadisch voorkomt. Op het merendeel van de betrokken afdelingen 
is zowel met de contactpersooníaandachtsverpleegkundige als met een ’gewone’ 
verpleegkundige gesproken. Naast interviews op de verpleeg-afdelingen heeft ook in 
beide ziekenhuizen een gesprek plaatsgevonden met een medewerker van de OK- 
afdeling. Dit is gedaan omdat veronciersteid wordt dat decubitus vaak op de OK 
ontstaat. Op andere afdelingen, zoals eerste hulp of onderzoeksafdelingen zijn geen 
gesprekken gevoerd in verband met de beschikbare tijd. 

5.1.3 Vragenlijst 

In de eerste interviews, met de respectievelijke decubitus-verpleegkundigen, is getracht 
een beeld te krijgen van het beleid ten aanzien van decubitus in beide ziekenhuizen. 
Aan de hand van de uit deze gesprekken verkregen informatie is vervolgens een 
vragenlijst opgesteld voor de interviews op de afdelingen. De vragenlijst is gebruikt als 
leidraad tijdens de gesprekken en is verdeeld in een aantal onderdelen, namelijk: 
- Een algemeen deel over de afdeling en het vóórkomen van decubitus aldaar. 
- Een deel over de aanpak van decubitus-preventie op de afdeling. Hierbij komen 

onder meer aan de orde de preventieve maatregelen die genomen worden, op basis 
waarvan men deze maatregelen neemt en wie beslist welke maatregelen genomen 
moeten worden. 
Een deel over de opgestelde richtlijnen voor de aanpak van decubitus-preventie: 
wat vindt men van de richtlijnen en wordt er überhaupt volgens deze richtlijnen 
gewerkt?. 
Een deel over de, in beide ziekenhuizen gebruikte, scorelijst. Getracht wordt inzicht 
te krijgen in het gebruik van en het oordeel over de scorelijst. 
Yen deel over de registratie van decubitw vindt registratie van decubitus plaats op 

- 

- 

- 

In bijlage 3 is de volledige vragenlijst opgenomen. 
de afdelinger,?. 

In dit verslag zullen niet alle vragen afzonderlijk besproken worden, maar wordt 
ingegaan op algemene tendensen met betrekking tot bovengenoemde onderwerpen en 
opvallende afwijkingen daarop. Achtereenvolgens komen aan de orde: het beleid ten 

~~ 
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aanzien van decubitus; de gegevens die voorhanden zijn omtrent decubitus; de methode 
van risico-inschatting; de preventieve maatregelen die genomen worden en de rapporta- 
ge van en controle op werkzaamheden. Bij ieder onderwerp wordt per ziekenhuis 
ingegaan op de resultaten, welke tenslotte in een gezamenlijke discussie worden bespro- 
ken zodat ook onderlinge verschillen belicht kunnen worden. 

5.2 Resultaten en discussie 

5.2.1 Beleid ten aanzien van decubitus 

In deze paragraaf wordt ingegaan op het huidige beleid ten aanzien van decubitus in 
beide ziekenhuizen. Allereerst zal per ziekenhuis aandacht besteed worden aan het 
decubitus-beleid als geheei. Eierbij komen onder meer aan de orde de adeiding voor 
het opstellen van het beleid, het doel van het beleid en de personen die betrokken zijn 
bij het opstellen edof invoeren van het beleid. Daarnaast zal nader ingegaan worden op 
de wijze waarop het beleid, in de vorm van richtlijnen, is vastgelegd voor verpleeg- 
kundig en behandelend personeel. Deze richtlijnen worden afzonderlijk besproken omdat 
men het in de ziekenhuizen wenselijk, zo niet noodzakelijk, acht dat de aanpak van 
decubitus-preventie en -behandeling in de praktijk met deze richtlijnen overeenkomt. 

Algehele beleid 

Catharina ziekenhuis 
Het initiatief voor het opzetten van het huidige decubitus-beleid zoals dat in het 
Catharina ziekenhuis gevoerd wordt is genomen door een verpleegkundige die vond dat 
er effectiever en efficiënter omgegaan kon worden met zowel decubitus-preventie als - 
behandeling. Het primaire doel van het huidige beleid is om de incidentie van decubitus 
te verlagen. Daarnaast wil men de kosten die met decubitus gepaard gaan beheersen. 
Om dit doel te bereiken is een aantal personen belast met specifieke taken c.q. functies 
op het gebied van decubitus, te weten een decubitus-commissie, een decubitus-verpleeg- 
kundige en contactpersonen voor decubitus op de afdelingen (voor een uitgebreidere 
omschrijving zie bijlage 4). 
Naast deze speciale functies en taken heeft men ook een protocol opgesteld voor de 
pïevzntie en beh2r,de!ing VUE decuhits, d-1 verderop in deze paragraaf besproken zal 
worden. 

Diaconessenhuis 
In het Diaconessenhuis wordt vanaf medio 1991/1992 getracht een structureel beleid ten 
aanzien van decubitus-preventie en -behandeling op te zetten. De directe aanleiding 
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hiervoor was een structurele overschrijding van het budget voor de huur van AD-onder- 
steuning. In 1991/1992 was deze overschrijding zo groot dat door de directie de kraan 
dichtgedraaid werd en er geen gehuurde AD-ondersteuning meer ingezet kon worden. 
Naar aanleiding hiervan heeft men vanuit de verplegingsdienst een decubitus-commissie 
samengesteld, deze bestaat uit 3 verpleegkundigen en een vertegenwoordiger van het 
bedrijf waarvan men AD-ondersteuningen huurt. Het doel van deze commissie was om 
een zodanig beleid op te stellen dat de kosten die gepaard gaan met de huur van AD- 
ondersteuningen zoveel mogelijk werden beperkt, zonder dat dit ten koste zou gaan van 
de kwaliteit van zorg. Om dit te bereiken heeft men een aantal maatregelen genomen, 
onder andere: 
- wekelijkse rondes door het ziekenhuis om na te gaan of huursystemen goed ingezet 

worden; 
het vernieuwen en uitbreiden van het assortiment van in huis aanwezige AD-hulp- 
middekn, zodat inzet XE gehwrde ondersteuningen minder snel noodzakelijk is; 
het invoeren van een scorelijst en het opstellen van richtlijnen voor de aanpak van 
decubitus-preventie (hierop zal elders in deze paragraaf nader ingegaan worden); 
het aanstellen van aandachtsverpleegkundigen voor wondverzorging en decubitus in 
1995 (in totaal 14 verdeeld over 8 afdelingen) (voor taken zie bijlage 4). 

- 

- 

- 

Inmiddels is de decubitus-commissie opgehouden te bestaan in verband met een 
reorganisatie binnen de instelling, maar is er nog wel een decubitus-verpleegkundige. 
Ondanks bovengenoemde maatregelen is er echter nog steeds geen structureel beleid 
opgesteld waar iedereen achter staat, dit komt onder meer omdat er voor geen van de 
bovengenoemde taken tijd vrijgemaakt wordt in het dienstrooster. Het is de bedoeling 
om in de toekomst, net als in het Catharina ziekenhuis, een multidisciplinaire decubitus- 
commissie in het leven geroepen wordt. Men hoopt dat dit onder meer zal leiden tot een 
structureler beleid. 

Discussie 
Geconstateerd kan worden dat het Diaconessenhuis streeft naar een soortgelijke struc- 
tuur als het Catharina ziekenhuis. Belangrijk voordeel van deze structuur is dat overzicht 
wordt gehouden over de aanpak van decubitus in het gehele ziekenhuis. De decubitus- 
commissie speelt hierin een beleidsgerichte rol, niet alleen intern maar ook als het gaat 
om meer extern gericht beleid, bijvoorbeeld samenwerking met de thuiszorg. De 
decubitus-verpleegkundige heeft onder meer een signalerende functie. Deze verpleeg- 
kundige komt op alle afdelingen, houdt de gegevens bij over de inzet van gehuurde 
ondersteuningen en krijgt via het overleg tussen de contactpersonen, eens per 2 
maanden, te horen wat er op de afdelingen speelt. De contactpersonen c.q aandachtsver- 
pleegkundigen zijn de vertegenwoordigers van de afdelingen. 
Het is een goede zaak dat er in beide ziekenhuizen duidelijke aanspreekpunten zijn voor 
decubitus. Het betekent dat er een centraal punt is in een decentrale organisatiestructuur 
(de afdelingen moeten zorgen voor het eigen reilen en zeilen). De decubitus-ver- 
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pleegkundige heeft niet alleen voor verpleegkundigen maar ook voor externe instanties 
deze functie. 
Er schuilt echter wel een potentieel gevaar in het aanstellen van een decubitus-verpleeg- 
kundige en contactpersonen c.q. aandachtsverpleegkundigen, namelijk dat deze te 
specialistisch worden. Dit moet voorkomen worden omdat decubitus een algemeen 
voorkomend fenomeen is in ziekenhuizen en alle verpleegkundigen ermee te maken 
kunnen krijgen. De informatie moet overgedragen worden naar de andere verpleegkundi- 
gen. Wanneer een beleid net ingevoerd wordt is het geen bezwaar dat de functie van 
deze personen voor een groot deel bestaat uit het geven van advies maar op den duur 
moeten taken verschuiven naar een ander vlak, zoals scholing en onderzoek. 

Richtlijnen 

In beide ziekenhuizen zijn een aantal jaren geleden richtlijnen opgesteld voor de 
preventie van decubitus. Deze richtlijnen worden in het nu volgende besproken en het 
gebruik hiervan in de praktijk zal worden belicht. 

Catharina ziekenhuis 
In het Catharina ziekenhuis is in 1994 een protocol voor de preventie en behandeling 
van decubitus opgesteld. Het protocol moet gezien worden als een vastgestelde werk- 
wijze die in principe geldt voor het gehele ziekenhuis en bedoeld is voor zowel 
verpleegkundigen als medici. Mits goed beargumenteerd tegenover de decubitus-ver- 
pleegkundige of de decubitus-commissie, mag er echter van het protocol afgeweken 
worden. Het doel van het protocol is om uniformiteit van werken te bewerkstelligen, 
zowel op de afdelingen als binnen het gehele ziekenhuis. Deze uniformiteit van werken 
kan de duidelijkheid voor zowel de patiënt als het verplegend personeel met betrekking 
tot het nemen van maatregelen vergroten en consequent werken bevorderen. Daarnaast 
wil men middels geprotocolleerd werken de kwaliteit van zorg verbeteren. Het volledige 
protocol is opgenomen in bijlage 5. 
Het protocol valt uiteen in drie delen: een algemeen deel, een preventief deel en een 
behandelend deel. Opvallend is dat de verhouding tussen het aantal pagina’s van het 
deel over preventie (inclusief 1 pagina voor de scorelijst) en van het deel over behande- 
ling 2:7 is. Er wordt dus in dit protocol maar weinig aandacht besteed aan de preventie 
van decubitus. 

opgenomen, zoals die in het ziekenhuis gebruikt dient te worden. Deze classificatie ziet 
er als volgt uit, tabel 5.1: 

IE het 2!gemene dec! VIE hct pr^toc^! is n̂dp,r andP_rp, dp, c!assific2tie V U E  wondm 
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stadium 4 

Tabel 5.1: Classificatie van wonden in het Catharina ziekenhuis 

diepe decubitus 
a: zonder necrose 
b: met necrose 

stadium 1 

stadium 2 

stadium 3 

lokale roodheid edof cyanose (blauwe verkleuring van de huid) 

blaarvorming 

oppervlakkige decubitus 
a: zonder necrose (weefselversterf) 
b: met necrose 

In het deel over preventie staat beschreven wat men wel en niet moet doen bij de 
preve~tie vm dvc~hitus. Het is echter zeer samrnier en onvolledig, dit  lit zich onder 
meer in het feit dat er niet aangegeven wordt wanneer bepaalde maatregelen het best 
genomen kunnen worden, maar ook in het feit dat er geen aandacht besteed wordt aan 
het voorkomen van afschuiving. Tevens is een enigszins aangepaste versie van de 
AZU/CBO scorelijst opgenomen. Gesteld wordt dat het gebruik ervan tot doel heeft een 
beter inzicht in de algehele situatie van de patiënt te verkrijgen en om de mate van 
preventie te bepalen. Indicaties voor de inzet van bepaalde maatregelen aan de hand van 
de score worden echter niet gegeven. 
In de praktijk blijken maar weinig verpleegkundigen het protocol te kennen. De 
werkwijze op de meeste afdelingen ten aanzien van decubitus-preventie komt echter wel 
in grote lijnen overeen met het protocol. Dit is niet zo verwonderlijk omdat het protocol 
niet gedetailleerd de aanpak beschrijft. Er wordt bijvoorbeeld wel aangeraden een 
scorelijst te gebruiken maar niet bij wie, hoe vaak, enz. 
De aanpak op de afdelingen is echter op één punt wezenlijk verschillend van de voorge- 
stelde aanpak in het protocol. In het protocol wordt alleen een vezeloverlegger (Spenco) 
genoemd als preventieve ondersteuning. In de praktijk maakt men ook gebruik van 
andere ondersteuningen. Dit is ook aan te raden, omdat een vezeloverlegger voor 
iemand die een zeer groot risico loopt vaak niet voldoet en omdat de vezeloverlegger 
slechts geschikt is voor personen tot ongeveer 85 kg (dit staat overigens niet in het 
protocol vermeld). 

Diaconessenhuis 
Ook in het Diaconessenhuis wordt voor de inschatting van het decubitus-risico bij een 
patiënt gebruik gemaakt van een enigszins aangepaste versie van de AZU/CBQ 
scorelijst. Onder aan de scorelijst is een heel summiere classificatie van wonden 
opgenomen (zie tabel 5.2). 
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stadium 1 rode huid 

11 stadium 2 I blaarvorming II 

stadium 4 

11 stadium 3 I ontvelling II 
diepe decubitus 

Qp de achterzijde van de sccrelijst staar, de richtlijnen vccr preventie var, decubitus (zie 
bijlage 6). Deze richtlijnen hebben betrekking op algemene decubitus-preventieve 
maatregelen, de inzet van in huis aanwezige AD-matrassen en de houding van patiënten. 
De richtlijnen zijn bedoeld als handvat voor verpleegkundigen bij het nemen van 
preventieve maatregelen. 
Bij het deel over algemene maatregelen wordt kort ingegaan op preventieve maatregelen 
die genomen kunnen worden. Weinig aandacht wordt besteed aan maatregelen die men 
in de praktijk wel neemt maar die niet zinvol lijken te zijn, zie hoofdstuk 4. Het deel 
over de in huis aanwezige matrassen is vrij uitgebreid. Per type matras wordt een 
indicatie gegeven bij welke score deze het beste ingezet kan worden en wordt een 
gebruiksaanwijzing gegeven. Bij de houding wordt aandacht besteed aan de beste hou- 
ding voor patiënten om decubitus te voorkomen tijdens zitten, zowel in bed als in een 
stoel. Waar men op moet letten wanneer en patiënt op de zij ligt wordt niet duidelijk. 
Bijna alle verpleegkundigen die geïnterviewd zijn kennen de richtlijnen. De meesten 
hebben de richtlijnen ooit een keer goed doorgenomen en gebruiken ze nu eigenlijk 
alleen nog om specifieke eigenschappen van matrassen op te zoeken, bijvoorbeeld voor 
welk gewicht de matras geschikt is. 

Discussie 
(In het nu volgende deel zal, tenzij anders vermeld, gebruik gemaakt worden van de 
term richtlijnen, hiermee worden zowel het protocol van het Catharina ziekenhuis als de 
richtlijnen van het Diaconessenhuis bedoeld en alleen die richtlijnen die betrekking 
hebben op decubitus-preventie.) 

De richtlijnen zijn in beide ziekenhuizen zeer beperkt en een (onvolledige) opsomming 
van mogelijkheden ten aanzien van decubitus-preventie, maar wel de enige informatie 
die gebundeld voorhanden is. Hierdoor kunnen ze geen dienst doen als handleiding. Er 
is één positieve uitzondering, het deel over in huis aanwezige ondersteuning in het 
Diaconessenhuis. 
Omdat er, zoals in hoofdstuk 3 is gebleken, nog geen duidelijk beeld is van de factoren 
die een rol spelen bij het ontstaan van decubitus is het niet mogelijk de aanpak van 
decubitus-preventie concreet op papier te zetten. Dit sluit echter niet uit dat er indicaties 
gegeven kunnen worden voor het nemen van bepaalde maatregelen, bijvoorbeeld bij 
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welke patiënten men in ieder geval met wisselligging behoort te starten, waardoor de 
richtlijnen meer het karakter krijgen van een echte handleiding. 

Natuurlijk heeft het opstellen van richtlijnen alleen zin wanneer deze ook bekend zijn 
bij de doelgroep. In deze bekendheid is een duidelijk verschil te zien tussen het 
Catharina ziekenhuis en het Diaconessenhuis. Dit verschil ontstaat waarschijnlijk onder 
meer omdat: 
1 De richtlijnen in het Catharina ziekenhuis op een dusdanige plaats staan dat de 

drempel voor verpleegkundigen om ze te lezen en als naslagwerk te gebruiken te 
groot is. 
In het Catharina ziekenhuis geen consequenties verbonden worden aan de score die 
verkregen wordt door middel van dc scorelijst. 

2 

Voor beide Ziekenhuizen geldt dat weinig nadruk gelegd wordt op het belang van 
scoren. Toch streeft men in beide ziekenhuizen naar het standaard scoren van patiënten 
op de verpleeg-afdelingen. Het belang van de score kan onder andere benadrukt worden 
door: 
- het geven van een indicatie voor de inzet van ondersteuningen aan de hand van de 

score. Niet alleen voor in huis aanwezige ondersteuningen, zoals in het Diacones- 
senhuis, maar ook voor te huren ondersteuningen; 
erop te wijzen dat gekeken moet worden naar de score op de afzonderlijke risico- 
factoren en aan de hand hiervan, indien nodig en mogelijk, gericht actie te 
ondernemen; 
de gegevens uit de scorelijsten te gebruiken om inzicht te krijgen in het voorkomen 
van hoogrisico-patiënten op de onderlinge afdelingen. 

- 

- 

Gevaar van de gebruikte classificaties van wonden is dat het ontstaan van decubitus 
onder de huid onderschat wordt. Het lijken namelijk opeenvolgende stadia te zijn terwijl 
dit niet het geval is. Stadium 4 hoeft niet voort te komen uit stadium 3. Sterker nog, dit 
is meestal niet het geval. 

5.2.2 Gegevens omtrent decubitus 

Catharina ziekenhuis 
In het Catharina ziekenhuis zijn geen gegevens beschikbaar waaruit een indicatie kan 
worden verkregen over het voorkomen van decubitus. De enige gegevens die binnen het 

ondersteuningen liggen. Dit gebeurt op de afdeling IC en door de decubitus-verpleeg- 
kundige. Er is hierbij geen sprake van een volledig overzicht. Ook de beschikbare 
gegevens over gehuurde ondersteuningen geven geen beter inzicht in het voorkomen van 
decubitus. Ten eerste worden deze ondersteuningen niet alleen ingezet bij patiënten die 
decubitus hebben, maar bijvoorbeeld ook ter preventie van decubitus en voor pijnbe- 

I--__ 7ipkenhiii ~ - ~ ~ - ~ -  c hijg&efici,cn w r̂&n h&hefi hptrehkifig op p&&tp,fi dip, q gebuur& 
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I 

strijding. Daarnaast wordt ook niet bij iedere patiënt met decubitus een gehuurde 
ondersteuning ingezet. 
Wat tijdens het onderzoek in veel gesprekken wel naar voren is gekomen is dat het 
aantal diepe decubitus-wonden de laatste jaren afgenomen lijkt te zijn. Of het totale 
aantal gevallen van decubitus is afgenomen is minder duidelijk. Wel kan uit de 
gesprekken opgemaakt worden dat de hogere stadia van decubitus minder vaak voorko- 
men dan de oppervlakkige wonden. Stadium 4 (diepe decubitus met of zonder necrose) 
komt per jaar een aantal keer voor in het gehele ziekenhuis. Vaak worden deze 
patiënten al opgenomen met decubitus of ontstaat de decubitus op de IC-afdeling 
(algehele toestand van de patiënten is daar vaak heel slecht waardoor de kans op 
decubitus heel groot is). Decubitus stadium 1 komt op de meeste afdelingen regelmatig 
voor, uiteenlopend van een aantal keer per jaar tot continu 2 à 3 patiënten (afdeling 
oncologie). Hierbij moet opgemerkt worden dat men op de afdeling neurologie meldt 
dat, terwijl deze groep patienten toch va& cea groct risico -+gordt kegedichi, er weinig 
gevallen van decubitus voorkomen, alleen af en toe een stadium 1 of 2 wond. Dit is 
onder meer te danken aan zeer consequente wisselligging. 

Diaconessenhuis 
In het Diaconessenhuis is, in samenwerking met de firma waarvan men AD-ondersteu- 
ningen huurt zowel in 1995 als in 1996 een prevalentie-onderzoek gehouden. Op één 
dag wordt onderzocht hoeveel procent van het totaal aantal patiënten op verpleeg- 
afdelingen decubitus heeft. Hierbij wordt niet gekeken naar couveuse-baby's en 
patiënten die voor dagbehandeling worden opgenomen of op de afdeling short-stay 
liggen. De prevalentie bleek in 1995 16% (31 patiënten) en in 1996 17,7% (32 pati- 
enten) te zijn. De verdeling van de stadia van decubitus binnen deze groepen is 
weergegeven in figuur 5.1. 

Tijdens deze prevalentie-onderzoeken wordt ook nog een groot aantal gegevens over de 
bij het onderzoek betrokken patiënten verzameld. Deze gegevens komen onder andere 
uit het verpleegkundige dossier van de patiënt. De gegevens, zoals de risico-score 
verkregen met behulp van de scorelijst, de genomen "preventieve" maatregelen en de 
plaatsen waar decubitus voorkomt worden weergegeven in een verslag. Omdat er weinig 
onderlinge verbanden worden gelegd, zoals bij welke score welke preventieve maatrege- 
len genomen worden, en omdat het gaat om een momentopname zijn de meeste 
gegevens niet bruikbaar gebleken voor het achterhalen van de aanpak van decubitus- 
preventie. 
Naast deze prevalentie-onderzoeken zijn ook gegevens beschikbaar over de inzet van 
gehuurde AD-ondersteuningen. Hierbij zijn niet alleen de kosten bekend, maar onder 
andere ook de reden van aanvraag en het soort ondersteuning waar de patiënt vanaf 
kwam, zijn opgenomen. Deze gegevens staan ook weer los van elkaar, zodat ook hieruit 
geen duidelijke gegevens over de aanpak van decubitus-preventie naar voren komen. 
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Figuur 5.1: Het voorkomen van decubitus naar stadium als percentage van de totale prevalentie. 

Daarnaast geldt voor deze gegevens hetzelfde als voor de gegevens in het Catharina 
ziekenhuis, dat ze geen volledig beeld geven van het aantal gevallen van decubitus. 
Het grootste deel van de ondervraagden vindt dat decubitus nog vaak voorkomt en dan 
voornamelijk roodheid en ontvellingen (stadium 1 en 3). Ook in dit ziekenhuis conclu- 
deert men dat het erop lijkt dat het aantal diepe decubitus-wonden is afgenomen in 
vergelijking met een aantal jaren geleden. Op basis van de prevalentie-onderzoeken zou 
echter geconcludeerd kunnen worden dat dit niet het geval is, immers er is een stijging 
van prevalentie van de hogere stadia te zien. De vraag is echter hoe representatief een 
prevalentie-onderzoek is, daar het maar een momentopname is. Pieken en dalen kunnen 
hierdoor niet vereffend worden, zoals bijvoorbeeld bij een incidentie-onderzoek (over 
een bepaalde tijd, bijvoorbeeld een jaar). Dat aan de betrouwbaarheid van een preva- 
lentie-onderzoek wordt getwijfeld is ook te bespeuren bij verpleegkundigen. Door 
verpleegkundigen is onder meer aangegeven dat op het moment van de prevalentie- 
onderzoeken relatief veel patiënten met decubitus, en dan voornamelijk hogere stadia, in 
het ziekenhuis lagen. Wanneer het personeel geen vertrouwen heeft in het onderzoek is 
het wellicht verstandiger om het achterwege te laten en kan de energie in een zinvoller 
onderzoek te steken. 

Dzscussie 
Duidelijk is dat er een gebrek is aan gegevens omtrent decubitus. Dit gebrek heeft er 
tijdens het onderzoek voor gezorgd dat het voor de meeste onderwerpen die in dit 
verslag aan bod komen niet mogelijk is gebleken die te kwantificeren. 
Het gebrek aan gegevens heeft echter ook voor de ziekenhuizen gevolgen. Inzicht 
krijgen in de decubitus-problematiek is namelijk van wezenlijk belang om te kunnen 
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nagaan of het huidige beleid het gewenste effect heeft. Hiervoor zal in de eerste plaats 
gekeken moeten worden of het doel van het beleid verwezenlijkt is. In het Catharina 
ziekenhuis is niets bekend over het primaire doel: incidentie verlagen. In het Diacones- 
senhuis blijkt het primaire doel van het beleid wel te zijn verwezenlijkt. De jaarcijfers 
voor de huur van AD-ondersteuningen laten vanaf 1993 tot 1995 een daling zien. 
Wanneer echter gekeken wordt naar de prevalentie-onderzoeken dan kan er aan 
getwijfeld worden of het secundaire doel, kwaliteit van zorg waarborgen, wel gehaald 
wordt. 

5.2.3 Inschatten decubitus-risico 

Onderzocht is op welke wijze het decubitus-risico bij patiënten wordt ingeschat. 
Gebleken is dat hierbij in geen van beide ziekenhuizen gebruik gemaakt wordt van 
tech~ische me&qpr.ztwr. Mer, werkt tiitslUitend fiaaï eigen irizicht en aan de hand van 
de scorelijst. Tijdens het onderzoek zijn beide methoden aan bod gekomen, er is in dit 
verslag echter voor gekozen om nader in te gaan op het gebruik van de scorelijst. Ten 
eerste omdat men vanuit de decubitus-commissies graag zou zien dat deze lijst stan- 
daard gebruikt wordt bij alle patiënten. Daarnaast is dit een concrete lijst, waarover ook 
concrete vragen gesteld kunnen worden. Het inschatten naar eigen inzicht is minder 
tastbaar, maar komt in de loop van het verslag wel aan de orde. 

Catharina ziekenhuis 
In het Catharina ziekenhuis wisselt het gebruik van de lijst sterk per afdeling. Uit de 
gesprekken blijkt dat op slechts 3 van de 13 afdelingen (oncologie, orthopedie en 
interne ziekten) standaard gescoord wordt, tenzij de patiënt heel mobiel is. In dat geval 
treedt er geen langdurige lokale belasting op op risicovolle plaatsen. Op 4 van de 13 
afdelingen zegt men niet of nauwelijks te scoren. Dit zijn de afdelingen neurologie (hier 
wordt al heel consequent preventief gewerkt waardoor de scorelijst geen aanvulling is), 
de kinderafdeling (scorelijst niet echt van toepassing op kinderen en het komt maar heel 
weinig voor), afdeling hartbewaking (CCU) (vaak geen tijd om te scoren bij opname en 
verpleegkundigen hebben genoeg ervaring om naar eigen inzicht in te schatten) en de 
afdeling urologie (lijst afgeschaft omdat er geen tijd voor was). 
Ook het moment waarop begonnen wordt met scoren verschilt. Op de afdeling cardio- 
chirurgie begint men pas indien er al roodheid zichtbaar is. In alle andere gevallen 
wordt op een van de volgende manieren bepaald of de scorelijst ingezet wordt: 
1 men schat eerst naar eigen inzicht het risico dat een patiënt !wpt em dec~hihw te 

krijgen in en wanneer men dit ingeschatte risico hoog genoeg acht wordt een score- 
lijst ingezet (dit gebeurt op de meeste afdelingen) 
men zet de lijst in wanneer er tekenen van decubitus zijn 
men start met scoren wanneer er een andere ondersteuning ingezet wordt dan het 
standaard ziekenhuismatras. 

2 
3 
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In de laatste twee gevallen en in geval van roodheid is duidelijk sprake van oneigenlijk 
gebruik van de scorelijst. 
Op veel afdelingen wordt bij OK-patiënten met scoren gestart nadat de patiënt de 
operatie heeft ondergaan. De toestand van de patiënt is dan meestal pas zodanig dat 
deze risico loopt op decubitus. 
Op de meeste afdelingen wordt 2 keer per week op vaste dagen gescoord. Op enkele 
afdelingen wordt extra gescoord wanneer de toestand van de patiënt wijzigt. Blijft de 
toestand lang hetzelfde dan wordt soms overgegaan op 1 keer per week scoren. Een 
uitzondering vormt de afdeling orthopedie waar patiënten, nadat ze van de OK komen, 
iedere dag gescoord worden. Alleen wanneer de score lager is dan 8 wordt de volgende 
drie dagen niet gescoord. 
De consequentheid waarmee de lijst wordt ingevuld op de afzonderlijke afdelingen laat 
vaak te wensen over en lijkt in veel gevallen afhankelijk van het oordeel van de 
verpleegkmdige over de toestand vzin de p2tiëfit, de gemotiveeïdheid van de verpleeg- 
kundige en van de werkdruk. Er zijn slechts twee afdelingen (orthopedie en gynaecolo- 
gie) waar aangegeven wordt dat wanneer er gescoord wordt er ook consequent wordt 
gescoord. 

Diaconessenhuis 
Ook in het Diaconessenhuis wordt verschillend omgegaan met de scorelijst. Van de 8 
afdelingen die bij het onderzoek betrokken zijn wordt op slechts 2 afdelingen (orthope- 
die/chirurgie/urologie en algemene chirurgie) standaard gescoord, wederom met uitzon- 
dering van de patiënten die heel mobiel zijn. Wel lijkt op alle afdelingen preventief te 
worden gescoord. Hierbij dient opgemerkt te worden dat men op de afdeling interne 
ziektedreumatologie niet op één lijn zit. Op soortgelijke wijze als in het Catharina 
ziekenhuis bepaalt men wanneer de scorelijst ingezet wordt en ook hier wordt meestal 
eerst naar eigen inzicht van de verpleegkundigen bepaald of de scorelijst ingezet wordt. 
Over het algemeen wordt er 1 à 2 keer per week gescoord. Met uitzondering van de 
afdelingen orthopedie/chirurgie/urologie en algemene chirurgie wordt echter niet altijd 
even consequent gescoord. 

Omdat in beide ziekenhuizen grotendeels dezelfde voor- en nadelen van de scorelijst 
naar voren kwamen en omdat men werkt met een scorelijst die vrijwel identiek is, 
worden de voor- en nadelen hieronder gelijktijdig besproken. Indien dat nodig is wordt 
aandacht besteedt aan eventuele verschillen tussen beide ziekenhuizen. 

De belangrijkste voordelen van het gebruik van een scorelijst boven het inschatten naar 
eigen inzicht die naar voren zijn gekomen zijn: 
- 
- 

- 

verhoogde alertheid voor decubitus onder verpleegkundigen; 
aandacht blijft gevestigd op een aantal belangrijke risicofactoren; 
de mogelijkheid om de ontwikkeling in de toestand van de patiënt te volgen. 

Decubitus-preventie in de praktijk 42 



Onderzoek in twee ziekenhuizen 

In het Diaconessenhuis komt hier nog bij dat de inzet van preventieve middelen 
gerichter plaats kan vinden, men heeft dit slechts op een tweetal afdelingen specifiek 
vermeld. Ten slotte heeft slechts één geïnterviewde gewezen op het inzicht dat men 
krijgt op de afzonderlijke factoren die het risico op decubitus bij een patiënt bepalen 
waardoor het mogelijk is heel gerichte maatregelen te nemen. 

Ten aanzien van de nadelen van de scorelijst geeft een klein aantal verpleegkundigen 
aan dat er eigenlijk geen nadelen aan verbonden zijn, of dat je de voordelen ervan in 
moet zien. Het grootste deel van de verpleegkundigen vindt echter dat aan het gebruik 

de lijst ook nadelen verbonden zijn. De meest genoemde nadelen zijn: 
De lijst voldoet niet voor alle afdelingen, de grootste problemen met het invullen 
van de lijst ontstaan op de IC-afdeling, de gynaecologiekaamafdeling en de 
kinderafdeling. 
Bij sommige risicefzictcreE is hct mceilijk in te schatten w e k  scoïe er aan ver- 
bonden moet worden, onder andere bij de factoren "mobiliteit", "mentale toestand", 
"voeding" en "voedingstoestand". Het juist invullen van de lijst wordt vooral lastig 
gevonden bij patiënten die net van de OK komen. 
De score wijkt nogal eens af van de beoordeling naar eigen inzicht, waarin men 
meer vertrouwen heeft. 
Er is geen toekomstverwachting voor de toestand van de patiënt opgenomen. 
Het toenemende aantal lijsten dat moet worden ingevuld. Niet alleen de scorelijst 
maar ook bijvoorbeeld een voedingslijst. Door deze toename neemt de motivatie 
om ze in te vullen steeds verder af. 

Daarnaast wordt het ontbreken van richtlijnen voor de inzet van preventieve maatregelen 
aan de hand van de score in het Catharina ziekenhuis door verpleegkundigen beschouwd 
als een groot nadeel. Men ziet de scorelijst mede daardoor niet als een echte aanvulling 
op het eigen oordeel. 

Als mogelijke verbeteringen ten opzichte van de huidige lijst zijn onder meer naar voren 
gekomen: het meer afdelingsgericht maken van de scorelijst en het verkleinen van de 
stappen tussen twee opeenvolgende scores bij bepaalde risicofactoren. 

Discussie 
Het blijkt dat de scorelijst vaak oneigenlijk gebruikt wordt. Zoals uit hoofdstuk 4 bleek 
is het doel van een scorelijst het risico in te schatten dat een patiënt loopt om decubitus 
te krijgen. In de praktijk blijkt echter dat verpleegkundigen de lijst mees& gebruiken 
als verificatie van het eigen oordeel. Echter indien de score afwijkt vertrouwt men, 
tenzij men echt iets over het hoofd heeft gezien, over het algemeen meer op het eigen 
oordeel dan op de score. Redenen dat men dit eigen oordeel hoger aanslaat zijn onder 
andere: 
- Verpleegkundigen vinden dat zij een duidelijker inzicht hebben in de algehele en in 
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de toekomstige toestand van de patiënt. 
De scorelijst is niet voor alle afdelingen even geschikt. - 

Het is moeilijk te zeggen of het inschatten naar eigen inzicht beter of slechter is dan 
met behulp van de scorelijst, omdat er geen gegevens bekend zijn over het voorkomen 
van decubitus en de methode van inschatten. Wel heeft een geïnterviewde in het Diaco- 
nessenhuis aangegeven dat men op de afdeling een tijd gestopt was met scoren, maar 
het bleek dat het risico dan vaak onderschat werd. 
De betrouwbaarheid van de lijst wordt niet door iedereen hoog ingeschat. Naast 
persoonsgebonden redenen kan dit ook veroorzaakt worden door de gebruikte scorelijst. 
De iijst die gebruikt wordt is namelijk nog nooit onderzocht op betrouwbaarheid en 
validiteit. Ook ontbreekt een van de belangrijkste risicofactoren voor decubitus, namelijk 
afschuiving. 
De grootste voordelen die genoemd worden over het gebruik van een scorelijst komen 
evereer, met de ir, hoofdstUk 4 genoemde voordelen. Een bijkoînend voordeei is het 
kunnen bijhouden van de ontwikkeling in de toestand van de patiënt. Hierdoor kunnen 
verpleegkundigen ook wanneer men enige tijd afwezig geweest is toch nagaan hoe de 
toestand van de patiënt zich ontwikkeld en is men beter in staat te beoordelen of 
genomen maatregelen juist zijn. 
Een zorgwekkend fenomeen is tenslotte het feit dat er niet consequent gescoord wordt. 
Redenen van het niet consequent scoren zijn namelijk onder meer de gemotiveerdheid 
van verpleegkundigen en het feit dat men vindt dat er geen tijd is om te scoren. De 
vraag is dan of men wel naar eigen inzicht het risico inschat. Daar kan sterk aan 
getwijfeld worden. Scoren neemt namelijk weinig tijd in beslag wanneer het consequent 
wordt gedaan, hooguit een paar minuten, en dan is het ook echt nodig dat er gescoord 
wordt. Bij patiënten die geen risico lopen is het scoren binnen een paar seconden 
gedaan. 

5.2.4 Preventieve maatregeien 

In beide ziekenhuizen worden op alle afdelingen preventieve maatregelen genomen ten 
aanzien van decubitus. In deze paragraaf wordt ingegaan op de maatregelen die men 
neemt, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen de inzet van ondersteuning en de 
verpleegkundige maatregelen die genomen worden. 

Ondersteuningen 

Catharina ziekenhuis 
Het Catharina ziekenhuis bezit een aantal AD-ondersteuningen. Voor de preventie van 
decubitus is de belangrijkste de vezel-matrasoverlegger (Spenco). Deze Spenco’s worden 
bij verwacht risico op de meeste afdelingen vrij snel ingezet. Dit gebeurt over het 
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algemeen naar eigen inzicht van verpleegkundigen. Niet zozeer de hoogte van het risico 
is hierbij van belang, maar eerder het feit dat een patiënt risico loopt. Alleen wanneer 
de patiënt duidelijk een heel hoog risico op decubitus loopt, of waarvan bekend is dat ze 
in het verleden decubitus hebben gehad, wordt overgegaan op een andere ondersteuning. 
In veel gevallen wordt een gehuurd low-air-loss matras (kosten f 35,- per dag). Deze 
vorm van ondersteuning wordt verder meestal pas ingezet wanneer de huid rood wordt 
op risicovolle plekken, een vezel-overlegger blijkt dan vaak niet te hebben voldaan. In 
uitzonderingsgevallen wordt een air-flow of air-fluidised bed (beide f 125,- per dag) als 
preventieve maatregel ingezet, dit gebeurt alleen op de afdelingen oncologie, IC, CCU. 
Op een aantal afdelingen heeft men nog een andere mogelijkheid voor het inzetten van 
in huis aanwezige ondersteuning, omdat hier een schuimmatras getest wordt dat men in 
de toekomst graag in het hele ziekenhuis als basismatras wil gaan gebruiken. Dit matras 
is volgens de fabrikant te gebruiken tot decubitus-stadium 3. De inzet van een Spenco 
komt ir, dit geval te verv2Een. 
Voor de hielen en hakken worden nog steeds ’lapmiddelen’ toegepast, zoals het matras 
verleggen (voeten buiten het matras) en het inpakken van hakken. Er is een test geweest 
met Spencohieltjes, die nu voor een aantal afdelingen besteld zijn. 
Zitondersteuning is niet door verpleegkundigen ter sprake gebracht bij de preventieve 
maatregelen die genomen worden. 

Een probleem dat zich in de praktijk vaak voordoet is dat er geen Spenco’s beschikbaar 
zijn. Dit is meestal maar voor één dag maar de verpleegkundige moet dan wel beslissen 
welke maatregelen genomen moeten worden, hiervoor worden geen richtlijnen gegeven. 

Diaconessenhuis 
Ook in het Diaconessenhuis zet men bij verwacht risico al vrij snel eigen ondersteuning 
in, een structuuroverlegger (soort campingmatras) of schuimmatras. In de meeste 
gevallen wordt de inzet hiervan naar eigen inzicht bepaald, ondanks de richtlijnen die er 
zijn voor inzet aan de hand van de score. Spenco’s zijn ook in het ziekenhuis aanwezig 
maar worden niet meer gebruikt omdat ze niet goed voldoen. Ook in dit ziekenhuis 
speelt de beschikbaarheid van in huis aanwezige ondersteuningen een rol bij het 
mogelijk ontstaan van decubitus. Om dezelfde redenen als in het Catharina ziekenhuis 
wordt op een aantal afdelingen (3 van de 8) wel eens een gehuurd low-air-loss matras 
ingezet ter preventie. Op de overige afdelingen zet men in principe geen low-air-loss 
matras in. Een air-flow of air-fluidised bedsysteem zet men op geen van de afdelingen 
preventief in, ook niet op de afdeling IC, De enige afdeling men preventief nagenoeg 
geen ondersteuningen inzet is de afdeling hartbewaking, daar wordt pas een andere 
ondersteuning ingezet wanneer er tekenen van decubitus zijn. Om de hielen te ontlasten 
worden dezelfde maatregelen genomen als in het Catharina ziekenhuis. Ook hier is 
zitondersteuning niet naar voren gebracht als preventieve maatregel. 
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Discussie 
Uit de gesprekken blijkt dat de beoordeling naar eigen inzicht het belangrijkst is bij het 
bepalen van de inzet van ondersteuning. Ook in het Diaconessenhuis, waar wel 
richtlijnen voor de inzet van preventieve middelen aan de hand van de score aanwezig 
zijn, wordt gebruik gemaakt van eigen inzicht. In het Diaconessenhuis is het echter in 
tegenstelling tot het Catharina ziekenhuis niet zo dat er helemaal niets met de score 
gedaan wordt, de keuze wordt er wel door vergemakkelijkt. 
Duidelijk te merken is dat men in beide ziekenhuizen het gebruik van huur-onder- 
steuningen zoveel mogelijk wil beperken. Daarom wordt vaak in eerste instantie een in 
huis aanwezig matras ingezet. De ondersteuning wordt daardoor vaak niet afgestemd op 
de hoogte van de score of de hoogte van het eigen oordeel. Welke gevolgen dit heeft is 
niet bekend, het is echter zeer aannemelijk dat daardoor onnodig decubitus ontstaat. Er 
zou dus een betere koppeling moeten komen tussen de inschatting van het risico en de 
in tz zetten endcrstei?ning. Eet is van belafig dat hierover ULiidelijkheid besiaaî omdat 
decubitus niet altijd in een vroegtijdig stadium waar te nemen is. 
Beschikbaarheid van in huis aanwezige ondersteuningen laat zeer te wensen over in 
beide ziekenhuizen. Er moet vaak een dag gewacht worden op een aangevraagde onder- 
steuning. Wat men in die gevallen moet doen, wachten op de ondersteuning of een 
huur-ondersteuning bestellen (die binnen 3 uur aanwezig is), staat niet vermeld in de 
richtlijnen. Voor verpleegkundigen is dit vaak een lastige beslissing, het komt met enige 
regelmaat voor dat patiënten na één nacht tekenen van decubitus vertonen wanneer een 
verkeerde beslissing is genomen. 

Verpleegkundige maatregelen 

In beide ziekenhuizen wordt gebruik gemaakt van ongeveer dezelfde verpleegkundige 
maatregelen. Deze zullen dan ook gezamenlijk besproken worden. 

Wisselligging wordt op vrijwel alle afdelingen preventief toegepast. Alleen op een 
aantal afdelingen in het Catharina ziekenhuis is aangegeven dat men pas wisselligging 
toepast wanneer de huid op risicovolle plekken tekenen van roodheid vertoont. In het 
Diaconessenhuis zegt men op iedere afdeling preventief wisselligging te geven om de 
drie uur. Wisselligging wordt, indien mogelijk (zie hoofdstuk 4), gegeven aan patiënten 
die volledige bedrust hebben en niet zelf kunnen draaien. De enige afdeling waar heel 
veel en consequent wisselligging gegeven wordt is de afdeling neurdegiz in het 
Catharina ziekenhuis. De wisselligging wordt niet zozeer uit het oogpunt van decubitus- 
preventie toegepast, maar omdat het bij de gebruikte behandel-methode hoort. Omdat er 
zoveel wisselligging gegeven wordt blijkt het minder snel noodzakelijk te zijn AD- 
ondersteuning in te zetten. 
Een andere verpleegkundige maatregel die genomen wordt is smeren en wrijven. Dit 
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wordt nog maar door een beperkt aantal verpleegkundigen toegepast, meestal zijn dit 
verpleegkundigen die dat altijd gewend zijn geweest om te doen. Vaak wordt deze 
maatregel toegepast omdat de patiënt erom vraagt. 
In het Catharina ziekenhuis is door een aantal verpleegkundigen vermeld dat er speciale 
aandacht wordt geschonken aan de voeding en voedingstoestand van de patiënt. Een 
diëtist wordt echter niet snel ingeschakeld. 
In beide ziekenhuizen is een tendens waar te nemen dat men op de afdelingen steeds 
meer overgaat op het gebruik van een hydrofiel verband ter preventie van decubitus. 
Naast al deze maatregelen spelen goede hygiëne en een goed opgemaakt bed ook een 
rol. 
In geen van beide ziekenhuizen is door nagenoeg geen van de verpleegkundigen naar 
voren gebracht dat er aandacht besteed wordt aan afschuiving. Blijkbaar wordt er weinig 
gedaan aan dit aspect, dit is ook een aantal maal bevestigd. 

Discussie 
De verpleegkundige maatregelen die genomen worden lijken in beide ziekenhuizen 
vrijwel overeen te komen. Opmerkelijk is dat dit ook het geval is bij het gebruik van de 
hydrofiel verbanden. De verbanden zijn namelijk in principe bedoeld voor gebruik bij 
decubitus-wonden. Wanneer een hydrofiel verband goed aangebracht wordt en niet gaat 
schuiven lijkt het echter ook goed te werken bij de preventie van decubitus. De preven- 
tieve werking van zo’n verband wordt waarschijnlijk voornamelijk veroorzaakt door een 
veranderende mechanische belasting op de huid, er wordt als het ware een ondersteu- 
ning aangebracht op de huid in plaats van op het bed of de stoel. Een belangrijk nadeel 
van een hydrofiel verband bij de preventie van decubitus is dat het eigenlijk een aantal 
dagen moet blijven zitten en dat men gedurende die tijd geen zicht heeft op de weefsels 
eronder, zodat tekenen van decubitus pas in een later stadium kunnen worden opge- 
merkt. 
Wisselligging blijkt een goedkope en effectieve manier van preventie te zijn, mits 
consequent toegepast. Of er ook daadwerkelijk consequent wisselligging gegeven wordt 
is de vraag, tijdens de gesprekken zijn wel signalen opgevangen dat dat niet altijd het 
geval is, maar hierover zijn geen duidelijke uitspraken gedaan. 

Ook op de OK-afdelingen van beide ziekenhuizen past men decubitus-preventieve 
maatregelen toe. In het Catharina ziekenhuis ligt standaard een vezeloverlegger of 
gelmatras op - de operatie-tafel en in beide ziekenhuizen wordt aandacht besteed aan de 
houding van patiënten tijdens de operatie. Er wordt bijvoorbeeld voor gezorgd dat 
enkels en knieën niet op elkaar komen te liggen, waarbij soms gebruikt gemaakt wordt 
van kussens. Het nemen van preventieve maatregelen is voornamelijk afhankelijk van de 
houding van de patiënt en niet van een inschatting van de hoogte van het decubitus- 
risico, zoals op de verpleeg-afdelingen meestal het geval is. Men heeft op de OK- 
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afdelingen geen inzicht in het ontstaan van decubitus aldaar omdat decubitus dan vaak 
nog niet zichtbaar is, pas op de verpleeg-afdelingen wordt het waargenomen, vaak na 
één of twee dagen. Het lijkt er echter op dat op de OK’s regelmatig decubitus ontstaat. 
Op de OK hoort men hier bijna nooit iets van, zodat het moeilijk is na te gaan of de 
maatregelen die genomen worden ook effectief zijn. 

5.2.5 Rapportage van en controle op werkzaamheden 

Ook de rapportage van en de controle op decubitus-preventieve werkzaamheden in beide 
ziekenhuizen komt in grote iijnen met elkaar overeen, zodat de resultaten van het 
onderzoek gezamenlijk besproken zullen worden. 

Op de meeste afdelingen wordt wel in het verpleegkundig dossier vermeld of wissellig- 
ging gegeven diect tc worde~ en w e k  onderstewing is ingezet. Echter de r2ppo;tage 
van wat verpleegkundigen tijdens hun dienst gedaan hebben is meestal zeer beperkt, zo 
wordt vaak niet vermeld of men het risico van de patiënt heeft ingeschat (wanneer dit 
naar eigen inzicht is gedaan) en wordt vaak achterwege gelaten wat de toestand van de 
huid is. 
Naast deze beperkte rapportage is er ook bijna geen controle op zowel het invullen van 
de scorelij st als het (consequent) nemen van preventieve maatregelen. In het Catharina 
ziekenhuis is op een viertal afdelingen naar voren gekomen dat de contactpersonen de 
aanpak van decubitus-preventie wel enigszins in de gaten houden. Verder is er in de 
meeste gevallen hooguit sprake van een onderlinge controle tussen verpleegkundigen 
bijvoorbeeld bij het overnemen van de dienst. 

Discussie 
De rapportage laat in beide ziekenhuizen te wensen over. Vaak zien verpleegkundigen 
het belang van een goede rapportage niet in of vinden dat ze geen tijd hebben om een 
goede rapportage bij te houden. Een goede rapportage is echter van belang omdat alleen 
dan iedere verpleegkundigen de toestand van de patiënt goed in kan schatten. Daarnaast 
maakt een goede rapportage het mogelijk om controle uit te oefenen en om een geval 
van decubitus naderhand te analyseren, zodat nagegaan kan worden waardoor de 
problemen ontstaan kunnen zijn. Een volledige rapportage wordt ook steeds belangrijker 
in verband met aansprakelijkheid voor zowel het ziekenhuis als de verpleegkundigen. 

5.2.6 Tot slot 
Wet blijkt dat in beide ziekenhuizen de verpleegkundigen zelf bepalen welke maatrege- 
len er genomen moeten worden ten aanzien van decubitus-preventie. Dit gebeurt soms 
in overleg met andere verpleegkundigen, maar meestal individueel. Het opstellen van 
duidelijke richtlijnen en goede scholing is hiervoor van groot belang. 

Decubitus-preventie in de praktijk 48 



Onderzoek in twee ziekenhuizen 

De betrokkenheid van het verpleegkundig personeel naar de patiënten toe laat nogal 
eens te wensen over. Wanneer geïnformeerd wordt naar het voorkomen van decubitus 
praat men bijvoorbeeld vaak heel makkelijk over de eerste twee stadia van decubitus 
heen. Terwijl deze stadia voor de patiënt heel pijnlijk zijn. De geringe betrokkenheid 
ziet men ook in de gebrekkige rapportage, het inconsequent werken en in het feit dat 
scorelijsten soms klakkeloos overgeschreven worden van de vorige keer. Men probeert 
deze betrokkenheid te vergroten door kamergericht te werken, waarbij een verpleeg- 
kundige een aantal patiënten toegewezen krijgt en is niet meer op de hele afdelinghnit 
werkzaam is. Deze methode van werken brengt ook met zich mee dat het makkelijker 
moet worden verpleegkundigen aan te spreken op eventuele nalatigheden. 

In beide ziekenhuizen wordt aan scholing van verpleegkundigen gedaan op het gebied 
van decubitus. Er worden speciale cursussen gegeven, waar echter maar weinig 
verp!eegkwx!igcn DZX toe kunnei, per jaar, en er worden op een zzztal zfdelingen 
worden klinische lessen verzorgd, voornamelijk door de aandachtsverpleegkundigen c.q. 
contactpersonen. Deze klinische lessen worden gegeven voor verpleegkundigen op de 
afdeling en zijn daardoor makkelijk toegankelijk voor verpleegkundigen. 
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Algememe discussie 

Uit het onderzoek in de twee ziekenhuizen kan geconcludeerd worden dat er een aantal 
knelpunten zijn bij de preventie van decubitus. 

Het blijkt dat in beide ziekenhuizen een gebrek bestaat aan bruikbare gegevens ten 
aanzien van decubitus. Een goed inzicht in het voorkomen van decubitus in de zieken- 
huizen ontbreekt hierdoor. Dit is voor zowel de ziekenhuizen als voor het gehouden 
onderzoek een probleem. In het Diaconessenhuis zijn wel prevalentie-onderzoeken 
gehouden, de representativiteit hiervan is echter zeer twijfelachtig, omdat het slechts om 
een momentopname gaat. Bruikbare gegevens kan men wel verkrijgen door incidentie- 
gegevens bij te houden, hiertoe hoeft in principe alleen consequent elk geval van 
decubitus gerapporteerd en per afdeling op een lijst bijgehouden te worden. De 
registratie wordt nog verder vergemakkelijkt wanneer computersystemen gebruikt 
worden voor de invoering van patiënten-gegevens. Een momentopname of kortdurend 
onderzoek kan wel gebruikt worden om meer inzicht te krijgen in de huidige aanpak 
van decubitus-preventie. Om een duidelijk beeld te krijgen moeten gegevens wel aan 
elkaar gekoppeld worden, zoals bijvoorbeeld duidelijk wordt bij welke score men welke 
maatregelen neemt. 

Uit zowel de richtlijnen als de preventieve maatregelen die in de praktijk genomen 
worden blij kt dat veel verpleegkundigen vasthouden aan het traditionele beeld van 
decubitus. Namelijk dat decubitus ontstaat in de huid ten gevolge van drukbelasting 
tijdens liggen. Dit kan onder ander geconcludeerd worden uit het feit dat er nauwelijks 
aandacht wordt besteed aan het voorkomen van afschuiving en aan verlaging van 
mechanische beiasting tijdens langdurig zitten. Dit is niet alleen in de beide ziekenhui- 
zen het geval, maar komt bijvoorbeeld, met betrekking tot afschuiving, ook in hoofdstuk 
4 op het gebied van scorelijsten naar voren. Men bespeurt het bovengenoemde beeld 
ook in de tendens dat het aantal diepe wonden, die meestal ontstaan door drukbelasting, 
de laatste jaren lijkt te zijn gedaald, maar dat het onduidelijk is of het aantal oppervlak- 
kige wonden, waarvan afschuiving vaak de oorzaak is, ook is afgenomen. Door 
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uitgebreidere richtlijnen en frequente scholing kan ervoor gezorgd worden dat het 
bestaande beeld wordt veranderd. Hierbij zou in de toekomst gebruik gemaakt kunnen 
worden van technische meetapparatuur, bijvoorbeeld om afschuifkrachten te meten, om 
de invloed van bepaalde maatregelen inzichtelijk te maken. De methoden moeten dan 
nog wel verder ontwikkeld en gevalideerd worden. 

Een andere belangrijke conclusie die getrokken kan worden is dat in beide ziekenhuizen 
het decubitus-risico uiteindelijk bijna altijd ingeschat wordt naar eigen inzicht, ook 
wanneer de scorelijst ingevuld wordt. Dit zou ook een verklaring kunnen zijn waarom 
Wolfswinkel-de Jong en Haifens (i995) concludeerden dat het gebruik van een scorelijst 
niet lijdt tot andere maatregelen. Aan de juistheid van de inschatting naar eigen inzicht 
kan echter in veel gevallen getwijfeld worden. Het bovengenoemde traditionele beeld is 
daar een van de redenen voor. Daarnaast speelt ervaring een grote rol bij het inschatten 
van risico op deze wijze. Er zijn twee redenen a m  te geven ~ a a m r n  de sccrdijst ZO’E 

geringe rol speelt bij het bepalen van het risico. 

In de eerste plaats vinden verpleegkundigen het gebruik ervan alleen nuttig wanneer de 
score betrouwbaar is. De huidige scorelijst wordt echter over het algemeen als niet zo 
betrouwbaar beschouwd. Dit is een redelijk subjectief oordeel. Feit is echter wel dat er 
nog geen duidelijk beeld is van het ontstaan van decubitus en de risicofactoren die een 
rol spelen daarbij, maar ook dat de gebruikte scorelijst niet onderzocht is op validiteit 
en betrouwbaarheid. Het valideren van scorelijsten is moeilijk, omdat een goede 
validatie op ethische bezwaren stuit. Wellicht dat de techniek in de toekomst gedeelte- 
lijk uitkomst kan bieden. Bijvoorbeeld door bij validatie van de scorelijst niet alleen 
gebruik te maken van die scorelijst, maar ook van een technisch meetinstrument dat 
informatie verschaft over wat er in de zachte weefsels gebeurt, bijvoorbeeld een instru- 
ment waarmee de transcutane zuurstofspanning gemeten kan worden, zoals beschreven 
in paragraaf 4.1.3. Door een dergelijke meting wordt een vertaalslag gelegd tussen de 
externe belasting en het interne gevolg daarvan, dat zoals uit hoofdstuk 3 blijkt, de mate 
van beschadiging van de weefsels bepaald. Gekeken kan worden of de hoogte van de 
score een zelfde beeld geeft als de hoogte van de meting. 
Men kan zich afvragen of, indien de in hoofdstuk 4 beschreven meetapparatuur verder 
ontwikkeld is, dergelijke meetapparatuur in de klinische praktijk ook bij de inschatting 
van het decubitus-risico ingezet gaat worden. Uit eigen onderzoek blijkt dat wil 
meetapparatuur in de praktijk daadwerkelijk gebruikt worden voor het inschatten van 
decubitus-risico, het een echte aanvulling moet zijn op de reeds gebruikte methoden: het 
eigen inzicht en een scorelijst. Hiervoor moet, zoals vermeld in hoofdstuk 4, objectief 
bepaald kunnen worden of de patiënt risico loopt om decubitus te krijgen en zo ja in 
welke mate. Aan de hand van deze inschatting moet het mogelijk zijn bepaalde 
maatregelen te nemen. Daarnaast moet een technisch meetapparaat aan een aantal eisen 
voldoen, wil men het gaan gebruiken voor de inschatting van het decubitus-risico binnen 
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ziekenhuizen. Zo mag de meting bijvoorbeeld niet veel tijd in beslag nemen, de patiënt 
niet extra belasten en het mag niet teveel kennis vereisen om het instrument te hanteren 
en om de uitkomst te interpreteren. 

De tweede reden voor de geringe rol van de scorelijst is dat, op een kleine uitzondering 
na (zie paragraaf 5.2. i), in de opgestelde richtlijnen concrete maatregelen die gekoppeld 
zijn aan de hoogte van de score ontbreken. Hierdoor is het moeilijk aan de hand ervan 
snel en gericht maatregelen te nemen. Toch is dat van belang wil de preventie van 
decubitus ook doorgaan wanneer er een hoge werkdruk is. Om eensluidende richtlijnen 
op te stellen moet het in de eerste plaats mogelijk zijn het decubitus-risico concreet in te 
schatten. Gebleken is dat dat momenteel nog niet mogelijk is omdat er, zoals blijkt uit 
hoofdstuk 3, nog geen volledig beeld is van het ontstaan van decubitus. Daarnaast moet 
bekend zijn wat de decubitus-preventieve eigenschappen zijn van ondersteuningen zodat 
bepaald kan worden weke ondersteuliifig bij welke score izgezet moet worden. 1x1 
hoofdstuk 4 gebleken dat het, weder om vanwege het onvolledige beeld van het ontstaan 
van decubitus, niet bekend is wat de decubitus-preventieve eigenschappen zijn van 
ondersteuningen. Het verkrijgen van inzicht in het ontstaan van decubitus en de factoren 
die daarbij een rol spelen is dus van groot belang, waarvoor zowel fundamenteel- als 
praktijk-onderzoek noodzakelijk zal zijn. Pas wanneer er een volledig beeld is kan 
objectieve testapparatuur ontwikkeld worden waarmee de decubitus-preventieve 
eigenschappen van ondersteuningen te bepalen is. 
Het bovenstaande betekent echter niet dat het onmogelijk is eensluidende richtlijnen, 
essentieel voor een goed behandeling (Schut, 1984), op te stellen. Hierbij moet onder 
andere aandacht besteed worden aan: 
- de belangrijkste risicofactoren en de maatregelen die genomen kunnen worden om 

de invloed van deze factoren zo veel mogelijk te beperken; 
maatregelen die bij bepaalde groepen patiënten genomen moeten worden, zoals 
wisselligging bij bedlegerige patiënten die niet regelmatig zelf draaien; 
indicaties voor de inzet van ondersteuningen, zowel in huis aanwezige als gehuurd, 
aan de hand van de score. 

- 

- 

Waar men wel voor moet waken is dat deze richtlijnen ook gebruikt worden. Het zou 
wellicht verstandig zijn uitgebreide richtlijnen op te stellen volgens welke het personeel 
moet werken, maar die voornamelijk als naslagwerk gebruikt kunnen worden, en voor 
dagelijks gebruik een soort flow-schema op te stellen. Hierin kan een verpleegkundige 
heel snel zien welke rnaztregelen genomen moeten worden, waardoor het gebruik ervan 

In de toekomst zullen verpleegkundigen wellicht ook meer doordrongen zijn van het 
belang van werken volgens vastgelegde richtlijnen omdat met ingang van 1997 de wet 
Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) gefaseerd wordt ingevoerd. Met de 
invoering van deze wet komen verpleegkundigen, net als bij artsen al het geval is, onder 
het tuchtrecht te vallen. Dit houdt in dat zij persoonlijk aansprakelijk gesteld kunnen 

gestixdeerc! wa:dt. 
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worden voor nalatigheid. Om de kans op aansprakelijkheid zoveel mogelijk te beperken 
is het noodzakelijk volgens door het ziekenhuis opgestelde en goedgekeurde richtlijnen 
te werken. 

Een geheel ander knelpunt dat naar voren is gekomen is het feit dat op de meeste 
afdelingen niet consequent omgegaan wordt met decubitus-preventie. Consequent 
werken, niet alleen bij het geven van wisselligging maar ook bijvoorbeeld bij het 
scoren, is van cruciaal belang bij de preventie van decubitus. Zoals in hoofdstuk 3 is 
gebleken (figuur 3.1) kan decubitus namelijk al binnen een paar uur ontstaan. Door 
consequent werken kan niet alleen het aantal gevallen van decubitus beperkt worden 
maar, naar uit paragraaf 5.2.4. blijkt, ook de kosten voor gehuurde AD-ondersteuningen. 
Consequent werken wordt voor een belangrijk deel bepaald door de motivatie en 
betrokkenheid van de verpleegkundige. Hieraan ontbreekt het nogal eens. Dit blijkt 
ofider meer uit het feit dat. mer, bij de preventie heel erg gericht is cp het eiger, 
handelen, waardoor men bijvoorbeeld ook niet weet welke maatregelen op de OK 
afdeling genomen worden om decubitus te voorkomen. Het grootste deel van de 
verpleegkundigen informeert hier ook niet na als bekend is dat de patiënt een heel hoog 
risico loopt op decubitus. 

Het beeld dat verkregen is in de ziekenhuizen kan enigszins vertekend zijn door de 
toegepaste methode van onderzoek. Door gebruik te maken van interviews kan namelijk 
enerzijds een te positief beeld verkregen zijn van de huidige aanpak omdat men de 
dingen mooier voor wil doen dan ze zijn, anderzijds kan het beeld ook te negatief zijn 
wanneer men het er zelf niet mee eens is. Daarnaast bestaat er nog de mogelijkheid dat 
de antwoorden die gegeven zijn meer geïnspireerd zijn op eigen ideeën omtrent een 
mogelijke aanpak dan op de werkelijkheid. Deze problemen zijn wel gedeeltelijk 
ondervangen door met een standaard vragenlijst te werken, waarbij echter wel gewerkt 
is met slechts één ondervrager. 

Geconcludeerd kan worden dat de problemen die optreden bij de preventie van decubi- 
tus veroorzaakt worden door het gebrek aan inzicht in het ontstaan van decubitus en de 
risicofactoren die daarbij een rol spelen, maar dat ze ook gedeeltelijk veroorzaakt 
worden binnen de instellingen zelf. Om de aanpak van decubitus-preventie te optimali- 
seren is het daarom noodzakelijk een integrale aanpak van het probleem te bewerkstelli- 
gen. Dit betekent dat meer aandacht moet worden besteed aan onderzoek naar het 
ontstaan van decubitus en de ontwikkeling van technische meetmethoden, maar ook aan 
de scholing van personeel in ziekenhuizen en aan het standaardiseren van de aanpak van 
decubitus-preventie binnen deze instellingen. 
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Bijlage I: Scorelijsten 

Aantal punten 

De Norton-schaal 

1 2 3 4 

lichamelijke toestand 

psychische toestand 

zeer slecht slecht redelijk goed 

stuporeus verward lusteloos helder 

activiteit 

mobiliteit 

incontinent 

Een score van I 14 wil zeggen 'enig risico'; I 12 wil zeggen 'hoog risico'. 

bedlegerig in stoel loopt met hulp ambulant 

immobiel zeer beperkt licht beperkt volledig 

urine en faeces meestal/ voor urine soms niet 

De Braden schaal 

zintuiglijke waarneming 

vochtigheid 

11 Aantal punten I 1 I 2 I 3 I 4 

volledig gestoord zeer verstoord licht verstoord geen stoornis 

altijd vochtig zeer vochtig soms vochtig zelden vochtig 

activiteit 

mobiliteit 

voeding 

wrijving en 
schuifkrachten 

bedlegerig in stoel loopt soms loopt regelmatig 

immobiel zeer beperkt licht beperkt volledig 

zeer slecht waarschijnlijk voldoende uitstekend 
onvoldoende 

probleem mogelijk geen probleem 
probleem 

Een score van I 16 wil zeggen 'waarschijnlijk enig risico'. 
Voor een nauwkeurige grenswaarde moeten per populatie de gevoeligheid en specifici- 
teit bepaald worden. 

Decubitus-preventie in de praktijk 60 



De AZU/CBO scorelijst 

Punten O 1 2 3 

zwaar depressief, verward, 
psychotisch 

~~~~~~~ 

lusteloos, gedeprimeerd, r gedesoriënteerd, angstig 
Mentule toestund goed II stuporeus, comateus 

Voeding II 

Neurologie 

Mobiliteit 

Voedin@toestund 

eet zelf 

geen afwijkingen geringe stoornissen, sensibiliteitsstoomissen, lichte hemiparese : x 2, dwarslaesie: 
onder Th. 6: x 3, boven Th.6: 
x 4  

krachtsvermindering hemiparese : x 2 

goed licht beperkt, loopt met hulp hele vnl. bedlegerig, alleen uit bed geheel bedlegerig 
dag of regelmatig op, rolstoelpatiënt 
met goede armfunctie 

matig: als na enkele dagen niet 
gegeten gegeten, bij braken en diarree kankerpatiënten 

bij wassen en bed verschonen, 
hele dag passief in stoel 

slecht, langer dan I week niet goed uitgeteerd: als bij terminale 

parenterale voeding sondevoeding of kan zelf niet I eten 
eet niet meer en krijgt ook op 
een andere wijze geen voeding 

~~~ ~ 

Incontinentie 

Leeftgd 

Teinperutuur 

Mediu t ie  

Dcubete? 

Clrulutie 

geen af en toe urine voor unne eníof faeces, geheel incontinent 
unnecatheter, untip 

ouder dan 60 jaar jonger dan SO jaar 

lager dan 37,5 hoger dan 37,5 hoger dan 38,5 lager dan %,S, hoger dan 39,O 

geen corticosteroiden, slaapmiddelen, pijnstillers, tranquillizers, parenterale antibiotica 

ouder dan 50 jaar ouder dan 70 jaar 

anticoangulantia (niet calpanne) cytostahca, orale antibiotica 

geen alleen dieet dieet en orale middelen dieet en insuline 

geen stoornissen RR-dalingen shock < 2 uur (licht), shock > 2 uur (ernstig) x 3 
circulaties toornissen 



Bijlage 2: Ondersteuningen 

(Uit: Van Veen, 1996) 

Ligondersteuning 

Van alle ondersteunende middelen creëert het fluïdisatie-bed (lucht-zandmengsel) de 
laagste druk, soms slechts 12 mmHG. Het materiaal voelt bijna vloeibaar aan. De 
vulling wordt met een luchtstroom voortdurend in beweging gehouden en is meer dan 
drcog. Het bed neent daardoor actief vocht van de patiënt op en de vulling is bacterie- 
remmend. De temperatuur regelt men meestal tussen de 26 en 38 graden. Het systeem is 
erg kostbaar. Nadeel is dat de patiënt niet goed in een andere houding kan worden 
gezet. Ook vindt menigeen dat het te veel herrie maakt en voor de omgeving te veel 
warmte produceert. Het bed wordt eigenlijk alleen gebruikt bij ernstig decubitus. Soms 
wordt het echter ook preventief ingezet bij patiënten die een extreem hoog risico lopen. 

Low-air-lossAow-jìow (identiek) bed 
Het low-air-loss bed bestaat uit 22 luchtkamers van 25 cm hoogte verdeeld over vijf 
secties, die apart op druk gebracht kunnen worden. Het low-air-loss systeem biedt de 
patiënt de gelegenheid alle mogelijke standen aan te nemen. Voelers in de luchtsectie 
zorgen ervoor dat de druk keurig geregeld wordt. Bovenin de luchtkussens zijn tal van 
kleine gaatjes aangebracht waaruit lucht ontsnapt. De hoes die om het low-air-loss bed 
wordt gespannen, laat de lucht door, maar voorkomt dat vocht neerwaarts trekt. Het is 
de bedoeling dat deze gladde hoes zonder al te veel spanning aangebracht wordt, zodat 
geen wrijving tussen het huidoppervlak en de hoes ontstaat. Het bed is geschikt voor 
patiënten voor wie naast de zeer lage aanligdruk houding belangrijk is. Ook een haakse 
zitpositie is zelfs mogelijk. Nadelen van low-air-loss/low-flow : complexe technische 
opbouw en het geluidsniveau. Geen mogelijkheid tot vochtverwijdering. Door de 
constante luchtstroom wordt de huid natuurlijk wel droog geblazen. 

Er zijn ook low-air-loss matrassen in de handel. Deze berusten op hetzelfde principe als 
de bedden. Er zijn twee typen in verkrijgbaar: een vervangend matras en een oplegma- 
tras. Het vervangende matras heeft doorgaans een hoogte van 15-25 cm en bestaat uit 
ongeveer 20 kamers. De haalbare aanligdruk die met dit type matras bereikt kan worden 
is ongeveer 25 mmHg. Het matras past op bijna ieder type bed en de verstelmogelijkhe- 
den zijn afhankelijk van het onderstel. Om verontreiniging tegen te gaan wordt altijd 
een vochtwerende hoes aangebracht. Sommige matrassen hebben een schuimlaag aan de 
onderzijde zodat men bij stroomuitval niet direct met het harde bed in aanraking komt. 
Andere hebben standaard een batterij die bij tijdelijke stroomuitval de kamers op 
spanning houdt. 
Er bestaan ook zogenaamde oplegmatrassen. Deze hebben slechts een hoogte van 6-8 
cm en komen gewoon op het standaard matras te liggen. Dit systeem werkt alleen bij 
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behoorlijk lichte patiënten. Voor patiënten die meer dan 90 kg werken niet meer. Vaak 
ervaart men de totale hoogte die ontstaat als onpraktisch. 

Alternerende mutrussen 
Deze maken gebruik van drukwisseling van verschillende compartimenten en luchtka- 
merlagen. Een volledige wisselcyclus duurt 2 - 19 minuten. Er ontstaat dan een bijna 
masserend effect. Het systeem blaast geen lucht langs de patiënt. Er is dus geen sprake 
van actieve vochtregulatie. De temperatuur loopt snel te hoog op, waardoor de huid 
verweekt en gaat broeien. Het systeem is niet voorzien van verwarming. Het PVC of 
andere kunststof waarvan alternerende ’large cell’ en ’small cell’ luchtmatrassen zijn 
vervaardigd, levert aanzienlijke wrijvingskrachten op. Large cell matrassen zijn beter 
m d z t  de dmk daa-in beter wordt verdeeld. Vanuit preventief perspectief bezien is het 
large cell systeem zeker nuttig. Over large cell alternerende matrassen komt altijd een 
wrijvingsverlagende hoes, die ook goed dampdoorlatend is. Het is niet geschikt voor 
ernstige gevallen. 

Statische luchtmatrassen 
Kennen in tegenstelling tot alternerende matrassen een constante lage druk. Deze 
matrassen zijn eigenlijk de professionele versie van een gewoon luchtbed. Door de 
geringe dikte van ongeveer 5 cm wordt de druk nauwelijks verdeeld. Onvergelijkbaar 
met large cell en low-air-loss systeem. De hoge wrijving, die kan ontstaan door het 
gebruikte PVC, blijft echter bij dit gesloten systeem een punt van zorg. 

Rubber 
Van de moderne rubbersoorten (latex) is bekend dat ze zeer lang veerkrachtig blijven en 
veel comfortabeler zijn dan bijvoorbeeld schuimmatrassen. Latex mag niet aan zonlicht 
worden blootgesteld. Een nadeel van latex is het aanzienlijke gewicht en de geringe 
brandveiligheid. Vooral in ziekenhuizen is dat een reden om niet voor dit materiaal te 
kiezen. 

Wu te rmatrussen 
Een watermatras is niet meer dan een met ongeveer 5 cm water gevulde zak. Zo’n 
watergevulde matras verlaagt de aanligdruk heel goed, maar het buitenmateriaal 
verhoogt de wrijvingskrachten fors. Het hoge soortelijk gewicht van het water brengt de 
zak onder aanzienlijke spanning. Dat betekent voor de patiënt een grote wrijvingskracht. 
Het gebruikte materiaal is ook hier weer PVC, met alle nadelen van dien. Zonder 
verwarming is een waterbed snel te koud en het is ook om die reden niet aan te bevelen 
als preventief bedsysteem voor decubitus-risicopatiënten. 

Gelmatrus 
Voluit heten deze matrassen gelflotatiesystemen. Ze zijn gevuld met silicone elastome- 
ren of pure silicone. Deze oplegmatrassen zijn heel zacht. De inhoud is vloeibaar en 
verlaagt de aanligdruk fors. Ze voldoen goed, al is bij beperkte dikte (inherent aan een 
oplegsysteem) de drukverlaging minder. De gelmatrassen vragen bijna geen onderhoud. 

Decubitus-preventie in de praktijk 63 



Ze zijn echter - afhankelijk van de dikte - wel vrij zwaar. Het belangrijkste bezwaar 
tegen dit systeem is dat het buitenmateriaal niet meegeeft, waardoor weer hoge 
wrijvingskrachten ontstaan. Ook sluiten ze hermetisch af. Broei en wondverweking 
liggen daarom op de loer. Het materiaal houdt de warmte vast maar kan goed gekoeld 
worden. Door de goede warmte-regulerende werking wordt dit materiaal veel gebruikt 
op OK’s en in IC-couveuses. In die beperkte toepassingsgebieden houdt dit systeem 
betekenis. 

Foam-matrassen 
Foam heeft duidelijk de toekomst; als oplegmatras en als standaardmatras. Voor 
decubitus-preventie voldoet een standaard foam-matras goed. Foam is er in allerlei 
soorten en maten. De druk, wrijving en ventilatie is bij dit type matras sterk afhankelijk 
van het soort foam dat is gebruikt. Voor de drukverlaging is vooral het soortelijk 
gewicht en de dichtheid van het materiaal van belang. Schuim laat zich ook in allerlei 
vormen, structuren en met verschillende dichtheid en veerkracht succesvol toepassen. 
Van belang is hoeveel foam in het matras is verwerkt. Hoe zwaarder het matras, des te 
duurzamer. Interne toegepaste profielen en uitstulpingen iaten zich gemakkelijk 
samendrukken. Door de diversiteit van gebruikte foamsoorten, opbouw van het matras 
en luchtkanalen, is het ondoenlijk om in zijn algemeenheid iets te zeggen over warmte 
en vochtregulerende effecten van foam-matrassen. Er bestaan foam-matrassen die door 
de speciale opbouw en structuur gecombineerd met een ademende tijk, een zeer goede 
vocht- en temperatuur-regulatie creëren. Van groot belang voor de frictiekrachten is de 
hoes of de tijk. Vooral de ruime rekbare hoes vermindert de frictie. Ook schuim kent 
nadelen. Het is soms brandgevaarlijk en afhankelijk van de leeftijd, soortelijk gewicht, 
opbouw van verschillende algen en celstructuur vaak weinig doorlatend. Ook kan de 
veerkracht van polyether te wensen overlaten. De profielen die de leverancier uitsnijdt, 
zodat luchtkamers in het matras ontstaan verkorten de levensduur. 
Het foam-matras kent geen pompjes, elektrische hulpmiddelen, verwarming of andere 
bijzonderheden. Ook stelt dit type matras geen bijzondere eisen aan het bed. De foam- 
matras is doorgaans zo soepel dat bedden met een knikpunt geen probleem opleveren. 

Onderuitzakken 
Veel patiënten worden overdag in de zogenoemde converstatiehouding geplaatst. In 
bedden waarin geen fowler aanwezig is (knieknik), moeten zij regelmatig weer overeind 
worden gehesen, want ze hebben bij die houding de neiging om onderuit te zakken. En 
dat wegzakken veroorzaakt decubitus op het heiligbeen, de zitknobbels van het bekken, 
de hielen en eventueel de ellebogen, waarmee de patiënt zich probeert tegen te houden. 
De schuifkrachten die ontstaan bij hei onderuitzakken, kunnen ondervangen worden 
door de (boven-)benen van een bedlegerige patiënî omhoog ie bïeiigen. Sommige 
bedden hebben voor de knieholte een scharnierpunt dat omhoog kan. Deze knieknik heet 
een ’fowler’. Een hoek van ongeveer 20 graden is het meest gebruikelijk bij bedden die 
deze mogelijkheid hebben, maar ook een hoek van 7 graden voorkomt reeds het 
onderuit glijden. 

~~ ~ ~ 
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Zit- en hielondersteuning 

VEZEL-KUSSEN 
KENMERKEN KUSSEN: 

Veerkrachtige holle cylindrische vez 
bekleed met hoogwaardige silicone 

F 

Makkelijk in gebruik 
Snel inzetbaar 
Onderhoudsvriendelijk 
Afmeting 43 x 43 x 6 cm 
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Voor bescherming van 
kwestbare hielen Een dubbele 
kiittebandsluiting voorkomt dat 
de voet uit het kussen glqdt 

- 

ZERO-G-GELKUSSEN 
KENMERKEN GELKUSSEN: 
= Gelv~illiny tussen ”high deflsi$’’ foam 

Vinyl overtrek 

1 Afmeting 40 x 373 x 5 crn 
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Bijlage 3: Vragenlijst 

Naam: 
Afdeling: 
Functie: 
Datum: 

Cursief gedrukt vragen zijn alleen gesteld aan contactpersonen c.q. aandachtsverpleeg- 
kundigen. 

FUNCTIE: 
Welke functie heeft u op dit ogenblik en wat houdt dat precies in? 
Is het een full time baan? 
Wat houdt voor u de taak contactpersoon voor decubitus in? 
Geldt uw werk als contactpersoon voor de hele afdeling of alleen voor de eigen 
unit? 
Hoelang bent u al als verpleegkundige werkzaam? 

AFDELING , 

Algemeen: 
- 
- 
- 

Wat voor patiënten liggen er op de afdeling? 
Hoeveel gevallen van decubitus komen er ongeveer per jaadmaand voor? 
Is er een overeenkomst tussen de mensen die decubitus krijgen? 

Preventie: 
- 
- 
- 

Wordt er binnen de afdeling waar u werkt aan decubitus-preventie gedaan? 
Zo ja, hoe wordt de preventie van decubitus aangepakt? 
In hoeverre is de werkwijze op de afdeling veranderd nadat er een contactpersoon 
voor decubitus is aangesteld? 

Preventieve behandelinghulpmiddel: 
- 

- 
- 
- 

Bij welke patiënten worden welke behandelingenhulpmiddelen ingezet? 
Wie beslist welke behandeling voorgeschreven wordt? 
Wie beslist welk hulpmiddel ingezet wordt? 
Wordt er wel eens een dermatoloog geraadpleegd, voordat besloten wordt welke 
preventieve maatregelen genomen moeten worden? 
Wordt de patiënt ook als er een hulpmiddel ingezet is nog regelmatig gescreend? 
Wie zûiitïûleeït ûf geplaïìde behandelingen ûûk vulgeris plan uitgevoerd worden? 
Hebben behandelingen over het algemeen het gewenste effect? 
Zijn er ook nadelige gevolgen van bepaalde behandelwijzen bekend? 
Komt het voor dat een bepaalde behandeling niet gegeven kan worden, omdat de 
middelen daartoe niet beschikbaar zijn? Waardoor wordt dit tekort veroorzaakt? 

- 

- 
- 

- 
- 

- Welke consequenties heeft dit? 

~~ 
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Protocol (Catharina ziekenhuis): 
- Is dit de aanpak zoals die in het protocol staat? 

Zo nee, waarom is ervoor gekozen niet volgens het protocol te werken, en hoe is 
dat bepaald? 
Wat vindt u van het huidige protocol? 
Wat verwacht u dat er in een protocol staat? 
Staat dat er ook in? 
Wie controleert er of het protocol nageleefagebruikt wordt? 

- 
- 
- 
- 

Richtlijnen (Diaconessenhuis): 
- 
- 

- 

Wat wordt er gedaan met de richtlijnen die achterop de scorelijst staan? 
Wat vindt u van deze richtlijnen? 
Ontbreekt er iets aan deze richtlijnen? 

Inzet scorelijst: 
- -Wordt gebruik gemaakt van een scorelijst bij het inschatten van het risico dat een 

patiënt loopt om decubitus te krijgen? 
Wanneer wordt de scorelijst voor het eerst gebruikt? 
Hoe vaak wordt de scorelijst gebruikt per patiënt? 
Wat wordt er gedaan indien blijkt dat er een verhoogd risico is? 
Wordt er onderscheid gemaakt in de hoogte van het risico? 
Welke criteria worden hiervoor gehanteerd? 

- 
- 

- 
- 
- 

Bruikbaarheid van de scorelijst: 
- 
- 
- 

- 

- 
- 
- 

Wat vindt u van de gebruikte scorelijst? 
Is de scorelijst door iedereen goed in te vullen? 
Wat zijn de voor- en nadelen van de scorelijsten? 
Wat zou er in uw ogen toegevoegd moeten worden aan de gebruikte scorelijst? 
Wordt het gebruik van de scorelijst op de afdeling gestimuleerd? 
Is het in uw ogen nodig dat het risico betedobjectiever ingeschat wordt? 
Aan welke criteria zou een meetmethode moeten voldoen wil deze ook daadwerke- 
lijk gebruikt gaan worden? 

Registratie: 
- 
- 

- 

Wordt decubitus-preventie verwerkt in het verpleegplan? 
Worden gegevens omtrent decubitus geregistreerd? 
Wordt bijgehouden welke preventieve handelingen, wanneer, hoe laat uitgevoerd 

Is de informatie die men wanneer een patiënt van een andere afdeling afkomt krijgt 
toereikend? 

.. zijn? 
- 
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Bijlage 4: Taken met betrekking tot decubitus 

Catharina ziekenhuis 
Taken binnen het Catharina ziekenhuis met betrekking tot decubitus: 

Decubitus-commissie 
Een 7 leden tellende, multidisciplinaire decubitus-commissie, bestaande uit afgevaardig- 
den van zowel het medische als het verpleegkundige personeel. De voornaamste taak is 
het stimuleren en motiveren van een uniforme aanpak van decubitus-preventie en 
behandeling binnen het ziekenhuis. Deze uniforme aanpak acht men van belang voor 
zowel het personeel als voor de patiënt, omdat een uniforme aanpak voor duidelijkheid 
zorgt. 

Decubitus-verpleegkundige 
Een decubitus-verpleegkundige, die momenteel als voornaamste taak heeft het onder- 
steunen van de verpleging en het stimuleren van protocollair wer'ken, zowei ten aanzien 
van decubitus-preventie als -behandeling. In de toekomst zouden de taken meer moeten 
verschuiven naar onderwijs, onderzoek en innovatie. De decubitus-verpleegkundige heeft 
hiervoor twee dagen (0,4 fte) per week beschikbaar (dit is de enige functie met betrek- 
king tot decubitus waarvoor tijd vrijgemaakt is). Hierdoor is hij ook de aangewezen 
persoon om plannen die binnen de decubitus-commissie worden gemaakt uit te werken. 
Omdat er tijd beschikbaar is gebeurt dit ook daadwerkelijk. 

Contactpersonen 
Contactpersonen voor decubitus, welke op alle verpleeg-afdelingen (met uitzondering 
van de afdelingen short stay en psychiatrie) zijn aangesteld. Deze taak is afdelingsge- 
richt, en wordt daarom uitgevoerd door een verpleegkundige van de afdeling. Het omvat 
onder andere het stimuleren van uniform werken, het fungeren als aanspreekpunt voor 
decubitus, het aankaarten van vragedproblemen vanuit de afdeling tijdens het overleg 
van alle contactpersonen (eens per 2 maanden en waarbij ook de decubitus-verpleegkun- 
dige aanwezig is) en het doorspelen van nieuwe informatie met betrekking tot decubitus 
naar de afdeling toe. 

Diaconessenhuis 
Taken binnen het Diaconessenhuis met betrekking tot decubitus: 

4 a ; z ~ a c h t s v e ; ~ e ~ ~ ~ ~ ì ~ ~ ~ ~ ~  voor viondierzorging en decubitus. 
Dit zijn verpleegkundigen op de afdeling die onder meer de volgende taken hebben: 
fungeren als aanspreekpunt voor decubitus-preventie en behandeling; controle op 
invullen van de scorelijsten; op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen op het 
gebied van onderzoek en te nemen maatregelen. 
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Decubitus-verpleegkundige 
Zorgt voor de controle op de uitgaven voor gehuurde AD-ondersteuning en fungeert als 
vraagbaak voor verpleegkundigen op het gebied van decubitus. Daarnaast coördineert 
deze persoon het hele decubitus gebeuren en is de drijfveer binnen de organisatie op het 
gebied van decubitus. 
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Bijlage 5: Protocol Catharina ziekenhuis 

Decubitus: is  elke degeneratieve verandering van weefsel die to t  s tand komen onder 
invloed van hierop inwerkende druk- en/of schuifkrachten. Hierbij kan een 
kortdurende hoge belasting van weefsels hetze1 fde effect hebben als een 
1 angdurende 1 age bel a s t i  ng . 

I 

fixubitus i s  t e  verdelen i n  4 s t ad ia ,  deze geven een cradering 
van ernst aan. Deze 4 stadia zijn: 

stadi um 1: 1 oca1 roodheid enhf cyanose, niet wegdrukbaar. 
1 &.:li urn 2 : bl aarvormi ng . 

s t ad i  iaIn 3 : oppervl akki ge decubitus 
a :  zonder necrose 
b: met necrose 

stadium 4: diepe decubitus 
a:  zonder riecrûse 
b: met necrose 

~ ûecubi tuspreventie bestaat u i t  : 
I '. 

I 

I Pas een risicoscore toe, d i t  geeft je een beter inzicht i n  de algehele toestand 
van je pat  i ent. 
Geef zo mogelijk de patient inzicht i n  zijn/haar risico's en l a a t  hem/haar dan 
actief participeren i n  de preventieve maatregelen. 
Zorg voor vol doende hygiene, verzorg incontinentie adequaat. 
Neem primaire oorzaken weg, b.v. een ruwe onderlaag of plooien, en pas zonodig 
de ondersteuning aan. 
Zorg vor een juiste houding van de patient en geef hem de mogel i jkheid deze ze1 f 
aan t e  passen, b.v. een papegaai. 
Eva1 ueer de voedi ngsstatus en geef hierin zonodi g onder steuni ng . 
Start op t i  j d  wissel 1 iggi ng b i j  een onvoldoende ei gen mobi 1 i tei t , minimaal el ke 
3 uur .  

I 
' Omrkjnq: Verwerk bovenstaande punten i n  een verpleegpl an ,  zodat e r  een eenduidigheid 
,I bestaat i n  het preventiebeleid van de patient. 

Decubi tusbehandel i ng bestaat u i t  : 
Het consequent toepassen van de preventi emaatregel en. 
Het frequent wissel1 igging geven en ket vri jleggen van de 1 aesie. Indien d i t  
niet msgeifjk i s  uverweeg ûiìì de ondersteuning a m  t e  passen. 
Geef goede informatie en instructie naar de patient en z i jn  omgeving, zodat h i j  
ook binnen zi jn  behandeling kan participeren 
Maak een verpleegplan wat afgestemd is op de individuele patient, wat een con- 
si stentie i n  de behandel i ng waarborgt. 
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De t h a n s  beschi kbare ondersteuni ngsmogel i jkheden binnen ons ziekenhuis zi j n :  
, 
’ 1. A.D. matjes 

2. SDenco matras 
3 .  Clinirest 
4. C l  i n i t ron  airfluidised therapie/afbouwen d.m.v. het cliniplot matras 
5. Clinitron low flow therapie/afbouwen d.m.v. het cliniplot matras 

m r k i n g :  1, 2 en 3 zijn vormen van ondersteuning d ie  gecom-bineerd dienen t e  ~ Q ~ . ’ c ? R  
met wissel 1 igging;  4 en 5 zi jn  inten- sievere vormen van ondersteuning; door subcapil - 
laire ondersteuning i s  optimale perfusie van de huid gewaarborgd en kan de wissellig- 
ging komen t e  vervallen. 

Opmerking: Ondanks welke preventieve maatregel dan ook, vertrouw nooit u i  tsl u i  tend op 
d e  ondersteuning. Inspecteer regelmatig de gehele huid,  om snel t e  kunnen anticiperen 
op eventuele veranderingen i n  de condi t i e  o f  genezi ngsproces . 

Opmerking: Aan het gebruik van C l  in i t ron  Therapie zijn een aantal  restricties gesteld 
in verband met de kosten die gepaard gaan met het gebruik van Clinitron Therapie. Dit 
betekent da t  een medicus behorende to t  de “Decubitus werkgroep”, bestaande u i t :  Dr. A. 
Idel er, Dr. J. v. Rappard, Dr. L. Pol dermans, Dr W. Hitters en decubi tusverpl eegkundi ge 
J - P. v. Daal , de i ndi cati e stelt  voor het gebrui k van C l  i n i  tron Therapie. De bestel 1 i ng 
en afbestelling loopt v i a  de Inkoop. 
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Zinvol 1 e maatreqel en ter preventi e door te voeren bi  nnen de afdel i nq: VOORKOMEN IS 
BETER DAN GENEZEN! - Bepaal middels een risicoscore de mate van preventie. Zodra er een risico wordt 

geconstateerd plaats een “Ruiter” op het bed van de patient. Maak ook de patient 
bewust van zijdhaar risico en betrek hem/haar b i j  de preventie. - Plaats een Spenco matras i n  bed. 

- Geef de patient om de 3 uur wissel1 igging en zorg b i j  voldoende eigen mobiliteit 
voor een papegaai. 

- De pat ien t  z i t  of l i g t  nimmer op bedreigde plaats c.q. wond. 
- Indien nodig p l aa t s  een dekenboog. 
- Verzorg de huid goed inspecteer en palpeer deze dagelijks, zowel droge huid als 

gemacereede hu-i d is kwetsbaar. - Laat een stoel/rolstoel zittende patient regelmatig liften. 
- Voorkom niet zinvolle maatregelen. 
- Diëtist inschakelen wanneer 1, 2 of 3 gescoord wordt b i j  de voedingstoestand i n  de 

decubitus - score1 ijst . 
Ni et zi nvol 1 e maatreqel en : - Inoakken van hielen en/of ellebosen met vette watten en zwachtels. Door verschuiven 

kak het verband gaan snoeren waardoor hoge locale druk optreedt. - IJzen en fohnen. Het positieve effect is  nooit aangetoond. 
Extra nadelen zijn: verwondingen door ijsblokjes, gevaar voor verbrandingen; 
uitdroging van de huid.  

- Windring-Deze veroorzaakt een grote drukgradient. Daarbij kan het ventiel en/of de 
dubbele naad gevaar1 i jke druk veroorzaken. - Catheter bij incontinentie. De catheter kan urineweginfecties en decubitus aan het 
bovenbeen veroorzaken. - Smeren. De reeds geirriteerde huid kan door het stevig wrijven verder worden be- 
schadigd, wat de dreigende decubitus doet verergeren i. p. v. verbeteren. 

Voorkeurs ~1 aatsen van decubitus: 
Decubitus treedt op, op plaatsen waar het weefsel dicht onder 
het oppervlak van de huid 1 i g t ,  zoals b i j  de volgende 
houdi ngen : 

- Rug1 igging: hiel en, stuit , el 1 ebogen, schouderbl aden, wervel kol om en achterhoofd. 

- Zijligging: enkels en zijkant voeten, binnen- en buiten- 
el 1 ebogen, schouders en oorschel pen. 

- Buikligging: wreef van de voeten, tenen, scheenbenen, knieen, bekkenrand en ribben. 

kant  knieen. heupen, 

- Ziéhoudlng: billen ter hoogte van de zitknobbels, stuit ,  hielen en ellebogen. 

N.B. : Vergeet niet d a t  ook materialen zoals maagsondes en tubefixaties verantwoorde- 
1 i j k  kunnen zi jn  voor het ontstaan van decubitus. 
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DECUBITUS-SCORE-LIJST, CATHARINA ZIEKENHUIS, EINDHOVEN 

Afdeling : 

Datum : 

prcsrief. pychotisch. 

onder 1 nrmeld o& 1 vermeid 
n extra verliezen of exna verliezen 

af en foe urine 
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ounten O 

mentale 
toestand 

neurologie 

mobiliteit 

voedings- 
toestand 

~- - 
goed 

geen afwijking 
- 

goed 

goed 

W c: 
verplegingsdienst 0; 

% 
c? 

diaconessenhuis eindhoven 
afdeling: lengte: gewicht: naam: geb.datum: 

jks O wekeliiks O in de kolom vermelde data 

3 datum: 

mentale 
toestand 

neurologie 

2 

zwaar depressief, verward, 
psychotisch 

sensibiliteitsstoornissen, 
lichte hemiparese (= x 2) 

1 

gedesoriënteerd, lusteloos, 
angstig, gedeprimeerd. 

geringe stoornissen, 
krachtsvermindering . 

stuporeus, comateus 

hemiparese (= x2) 
dwarslaesie (C Th6= x3, 
> Th6= x4) 
~ ~~~ 

geheel bedlegerig mobiliteit licht beperkt, loopt met hulp 
hele dag of regelmatig op. 
rolstoelpatiënt met goede arm- 
functie. 

vnl. bedlegerig, alleen uit 
bed bij wassen en bed ver- 
schonen, hele dag passief in 
de stoel. 

slecht, langer dan i week 
niet gegeten. 
bii braken en diarrhee. 

matig; als na enkele dagen niet 
gegeten. 

voedings- 
toestand 

cachexie 

voeding eet zulf, krijgt 
sondevoeding, 
eetlust goed l- incontinentie geen 

parenterale voeding geen voeding voeding eet onvoldoende, heeft geen 
eetlust, wil niet eten. 

voor urine/faeces. 
urinecatheterl uritip. 

~~ 

incontinentie 

leeftiid 

af en toe voor urine geheel incontinent 

ouder dan 50 ouder dan 60 ouder dan 70 jonger dan 50 

medicatie 

diabetes geen 

~ ~~ 

hoger dan 37,5 
~ 

hoger dan 38,5 temp. > 39,O en < 35,5. 
parenterale antibiotica 

temperatuur 

medicatie anticoagulantia (niet subpari- 
ne),slaapmiddelen, corticoster. 

alleen dieet 

pijnstillers, tranquilizers, 
cytostatica, orale antibiotica. 

dieet + orale middelen diabetes dieet en insuline 

circulatie geen stoomis 1- circulatie shock > 2 uur(emstig) 
x3 

R. R. -dalingen shock < 2 uur (licht) 
circulatiestoornissen 

totaal: 

stadium: k nummer: 

Decubitus-síadia: I = rode huid U = blaarvormim IIí = ontvelliw IV = dieoe decubitus 

Ingezet bed: 1. Structuuroverlegger 2. Spencomatras 3. Multiply 4. Convertible 5. L.A.-bed 6. Air Fluid.-bed 
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ALGEMENE DECUBITUS-PREVENTIEVE MAATREGELEN: 
* . Betrek de patiënt bij de preventie. Dit is tweerichtingsverkeer, waarbij de zorgverlener 

ook waa~devofle aanwijzingen kan krijgen van de patiënt en omgeving. 
Overhandig de folder "Doorliggen voorkomen" van de W.C.S. 
Verzorg de huid goed, d.w.z. pas goede hygiene toe en voorkom verweking, o.a. t.g.v. 
incontinentie. 
Zorg voor een schone, gladde en droge onderlaag. 

* 
* 
* Voorkom een halfziftende houding in bed waarbh sprake is van schuilkrachten. Zonodig 

(half) naakt verplegen. 
Voorkom enlof bestrijd voedseldeficiënties. 
Pas wisselligging toe. De frequentie hiervan u i l  men bij een risicopatiënt op tenminste 
&maal in de drie uur moeten stellen. Denk ook aan de mogelijkheid van buikligging. 
Inspecteer en palpeer de  huid dagelijks. Dit is onlosmakelïk verbonden met de wissel- 
ligging en de bevindingen bepalen in belangrijke mate de i'r uentie hiervan. 
Laat de niet-bedgebonden patiënt regelmatig liften uil de  sf03 of op andere wcze van 
houding veranderen. (Zie W.c.S.-folder) 
Waak ervoor geen oneigenlijke maatregelen te nemen, zoals bijv.: het inbrengen van 
catheters bij incontinentie. 

IN IIUIS AANWEZIGE MIDDELEN: 

i .  Structuuroverlegers (campingmatras) met hoes 
Dit matras inzetten bij patiënfen mer een lage risicoscore onder de IO 
Patiënten mogen nkf zwaarder zijn dan 80 k . 
De strrie~uuroverlegger als mafras wordt alr$gebruikt met een speciale hoes. 
Dil mafras gaai na gebruik terug naar de beddencentrale mits er een hoes gebrtrikf u. 
Indien om wat voor reden dan ook géén hoes gebruikt u, dan mag het matras meegegeven 
worden aan depatiënr. Dit hotste echter alleen doen als er geen verontreiniging heeff 
plaatsgevonden. Anders kan matras worden weggegooid. 
Dit matras is in kleinere afmetingen verkrijgbaar bij het magazijn om in de stoel van 
de patiënt te leggen. Het dient dan zonder hoes, laken of kussensloop gebruikt te worden. 
De sfructuuroverlegger voor in de stoei is zondemeer disposable. 

Dit gesiliconbeerde holle vezelmatrar dient te worden ingezet voor patitWen met een 
risicoscore van 5 - 15. 
Patiënten mogen niet Zwaarder zvn dan 80 kg. 
Belangrijke graadmeter voor de kwaliteit van dit matras is de veerkracht ervan. 

2. Spencomatrassen 

FOUT 

v -  

FOUT 

GOED 

3. Multi Ply - matras. 
Dit mai'ras bestaat uit drie [ogen schuimrubber en is sterk drukverlagend, 
Het matras kan worden ingezet bij patiënten mef een risicoscore van 5 tot 15, waarbij 
met name bij de hogere scorei dit matras als prima keuze wordt voorgedragen. 
Het matras ligf o hei bed in pioats van hef oorspronkeli'ke ziekenhuisbedmatras. 
Met name voor k hogere score is dit matras een goede i eme ,  echter stee& bekeken vanuit 
de individuefe situatie van depariënf. 
De gewichcrindicatie LF in pnncipe onbegrensd. 

OP DE MULTIPLY MAG BESLIST GEEN MOLTON OF ANDERE HOES WORDEN GEBRUIKT. 
Hef bed kan besield worden bij de beddencentrale en ook als vuil bed weer worden aange- 
leverd aan de beddencentrale. Er bestaat e e n  kans dal er toch een molton op hef matras 
ligt bij aankomst van hef bed uit de  beddencentrale. Deze dient t.a.t. te worden verwijderd. 

Het is nl. zeer wel denkbaar dat patiënten, ondanks een lage risico-score loch op een duur- 
der produki moeten worden verpleegd. Dit betekent dat bij twijfel over de keuze weik 
middch men in wil zetten, steeds overleg kan en moet plaatsvinden met een van de werkgroep- 
leden of iemand van de firma Redactron. Het gaat hierbij dan om het maken van een juiste keuze 
voor één bepaalde patiënt, waarbij dan tevens de eigen verpleegkundige inzichten kunnen worden getoetst. 

M e  Zihmdrn. 
g s n d r ( v a d e e l d o ~ z ~ v ~ s w . m m t u g  
.diviRoamiai a W g  b r  kmelrjoing 

bsengsdsdts hdwslua trxkomhmp thimlddml 
In alle situaties dient men steeds te kijken naar alle omstandigheden rondom de patiënt. te< V e m U M  V M  K h U h & a i  
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