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ABSTRACT 

In deze scriptie werd in onderzoek A nagegaan of er zich wijzigingen voordeden over de tijd, 

tussen de jaren 2001 t.e.m. 2004, bij het gebruik van de alternerende AXC♣- en Nimbus♣-

matrassen binnen het Universitair Ziekenhuis Gent. Enkel in 2003 nam voor het ziekenhuis de 

totale kost van de alternerende matrassen af. Het aantal aangevraagde systemen bleef in 2003 

stijgen, maar de gemiddelde ligduur per patiënt daalde. Mogelijk was dit te verklaren omdat er in 

2003 meer bijscholing werd aangeboden. Tevens werd onderzocht of het decubitusprotocol en de 

procedure voor de aanvraag van alternerende matrassen, tijdens deze jaren op een correcte 

manier werden gehanteerd en opgevolgd door de verpleegkundigen. De alternerende matrassen 

werden in 2003 en 2004 meer aangevraagd met een afwijking van de Bradenscore. Deze werden 

in de meeste gevallen aangevraagd zonder een motivatie weer te geven in de daarvoor 

voorziene ruimte op het intranet. 

 

In onderzoek B werd onderzocht of de alternerende matrassen correct gebruikt en ingezet 

werden bij de patiënten. Uit het onderzoek bleek dat, zowel bij de laag- en hoogrisicopatiënten, 

die tijdens de meting in bed lagen, als bij diegene die tijdens de meting opzaten in de zetel, nog 

te veel inadequate preventie werd toegepast. Vooral de preventieve maatregel ‘zwevende hielen’ 

dient zowel bij de patiënten in bed als in de zetel meer aandacht te krijgen.  

In onderzoek B werd eveneens nagegaan in welke mate deze matrassen comfortabel werden 

ervaren door de patiënten. De AXC- en de Nimbus-matras werden als erg comfortabele 

matrassen beschouwd. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                      
♣ AXC = Alpha-X-Cell®-matras 
♣ Nimbus = Nimbus 3®-matras 
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ABSTRACT 

In this thesis research A is focused on the question whether changes occurred between the years 

2001 and 2004, in the use of alternating-pressure mattresses (AXC- and Nimbus-mattress) in the 

University Hospital of Ghent. Only in 2003 the total expenditure of alternating-pressure 

mattresses for the clinic diminished. The number of systems applied in 2003 continued to rise, but 

the average residential duration per patiënt decreased. It is possible that this can be explained by 

the fact that in 2003 more training was offered. Moreover it was investigated of the decubitus-

protocol and the procedure for the application of alternating-pressure mattresses during these 

years was handled correctly and was followed up by the nursing staff. The alternating-pressure 

mattresses were more frequently applied for 2003 and 2004 with a deviation of the Bradenscore. 

In most cases these were applied for without motivation in the spaces provided on the intranet. 

 

In research B it was examined whether the alternating-pressure mattresses were correctly used 

and employed with the patiënts. From this investigation it appeared that for both low- and highrisk 

patients, who were bedded during this measurement; as well as for those who during the 

measurement were seated on a couch, still too much inadequate prevention was applied. 

Especially the preventive measure ‘floating heels’ should be given more attention both for 

patients in bed and in the chair. 

In research B it was also ascertained in what measure these mattresses were experienced as 

comfortable by the patients. The AXC- and the Nimbus-mattress were considered as very 

comfortable. 
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INLEIDING 

Decubitus is een frequent voorkomend probleem in de gezondheidszorg. De ontwikkeling van 

een decubituswonde veroorzaakt veel leed en pijn bij patiënten. Ook voor het verpleegkundig 

personeel vergt decubitus een extra belasting. Het behandelen van decubitusletsels is tijdrovend. 

De preventie en de behandeling van decubitus betekenen een aanzienlijke financiële kost voor 

de patiënt, de zorginstellingen en de samenleving. Uit cijfers berekend door Jacquerye, Vrebos, 

Bauwens, Holtzer, & Vleugels (2000) bleek dat in België de kosten van preventie van decubitus 

voor één patiënt geraamd werden op 8 Euro per dag en de kosten voor behandeling op 24 Euro 

per dag. In Nederland varieerde de kost van decubitus in 2002, tussen de 378.432.000 Euro 

(1.2% van de totale gezondheidszorgkosten in Nederland) en de 2 biljoen Euro (of 6.6% van de 

totale gezondheidszorgkosten in Nederland) (Severens, Habraken, Duivenvoorden, & Frederiks, 

2002). 

De preventie van decubitus is daarom belangrijk (Rithalia, Heath, Gonsalkorale, 2000b). 

Decubitus wordt beschouwd als een belangrijke indicator voor de kwaliteit van zorg en kan door 

een goede preventie dikwijls voorkomen worden (Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg 

CBO, 2004). Er zijn drie principes die in acht moeten worden genomen om decubitus te 

voorkomen. Ten eerste dient de grootte van de druk en de schuifkracht verminderd te worden. 

Ten tweede dient de duur van de druk en de schuifkracht verminderd te worden. En ten derde 

dient de combinatie van deze twee verzekerd te zijn.  

Het gebruik van drukreducerende matrassen en kussens, het geven van specifieke 

lichaamshoudingen en het toepassen van zwevende hielen verminderen de grootte van de druk 

en de schuifkracht. Het geven van wisselhouding en de ingebruikname van alternerende 

matrassen verminderen de duur van de druk en de schuifkracht. Het voldoende frequent wijzigen 

van houding zorgt ervoor dat het zuurstoftekort ter hoogte van de weefsels niet te lang duurt en 

er geen irreversibele weefselschade optreedt, zodat er geen decubitus ontstaat. Patiënten die op 

een drukreducerende matras liggen, dienen bij voorkeur wisselhouding te krijgen om de 4 uur. 

Indien geen drukreducerende matras gebruikt (kan) worden, dient wisselhouding om de 2 uur 

gegeven te worden (Defloor, Van Den Bossche, Derre, Feyaerts, Grypdonck, 2001a). 

Wisselhouding dient ook te gebeuren tijdens het zitten. Patiënten die in een zetel zitten zonder 

een drukreducerend kussen moeten om het uur wisselhouding krijgen. Patiënten die in de zetel 

op een drukreducerend kussen zitten, dienen om de 2 uur  wisselhouding te krijgen (Defloor et 
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al., 2001a). Aangezien wisselhouding veel tijd vraagt van het verpleegkundig personeel, is het 

niet altijd mogelijk om te verzekeren dat de patiënten ook daadwerkelijk regelmatig gedraaid 

worden (Cowan, 1998; Daechsel & Conine, 1985). Ondanks het feit dat wisselhouding 

doeltreffend is, kan het ook volgens Dealey (1994) en Williams (1995) soms arbeidsintensief en 

ongeschikt zijn voor sommige patiënten. 

Alternerende systemen zijn systemen die op een cyclische wijze de plaatsen, blootgesteld aan 

druk en schuifkracht, wijzigen. In Engelstalige literatuur spreekt men naast alternerende 

systemen ook van drukontlastende systemen. Drukontlasting wordt er gedefinieerd als de 

mogelijkheid van een ondersteunend oppervlak om, in hoofdzaak, gelokaliseerde druk te 

verplaatsen (Rithalia et al., 2000b). De laatste jaren zijn er heel wat nieuwe alternerende 

systemen commercieel beschikbaar geworden. Onderling variëren ze aanzienlijk qua design, 

kosten, betrouwbaarheid, onderhoud en gebruiksvriendelijkheid. De uitgaven aan alternerende 

systemen betekenen in de meeste landen een zware financiële kost. (Rithalia et al., 2000b). 
Het Universitair Ziekenhuis in Gent gebruikt twee soorten alternerende matrassen, namelijk de 

Alpha-X-Cell-matras® (AXC) en de Nimbus 3-matras® (Nimbus). Beide systemen worden 

gehuurd bij de firma Huntleigh Healthcare NV op basis van offerteprijzen afgesproken tussen 

beide partners. De huur voor deze alternerende matrassen betekent een belangrijk financiële 

belasting voor het ziekenhuis. Zowel in het onderzoek A als in het onderzoek B werd er een 

evaluatie uitgevoerd naar eventuele wijzigingen over de tijd bij het gebruik van deze alternerende 

matrassen in het UZ-Gent. Het doel van het onderzoek B was, achterhalen of deze alternerende 

matrassen bij de patiënten op een correcte manier ingeschakeld worden door de 

verpleegkundigen op de deelnemende afdelingen. Correct betekent hier gebaseerd op ‘het 

huidige decubitusprotocol’ en ‘de procedure voor de aanvraag van huurbedden en matrassen’ 

aanwezig binnen het ziekenhuis. De afdelingen die behoren tot het subdepartement ‘Interne 

geneeskunde’ en het subdepartement ‘Chirurgie’ namen deel aan het onderzoek B. Ook werd in 

onderzoek B onderzocht in welke mate de patiënten deze ondersteuningsoppervlakken 

comfortabel ervaren. 

 

In de scriptie wordt in hoofdstuk 1 het begrip decubitus omschreven. Tevens wordt er in 

hoofdstuk 1 een beeld geschetst over de prevalentie- en incidentiecijfers van decubitus. In 

hoofdstuk 2 wordt aangegeven hoe men het best risicopatiënten identificeert. De principes van 

decubituspreventie worden er eveneens beschreven. In hoofdstuk 3 wordt dieper ingegaan op 
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het begrip alternerende systemen. Hoofdstuk 4 handelt over de kost van decubituspreventie en 

hoofdstuk 5 geeft aan in welke mate een protocol voor de preventie en behandeling van 

decubitus wordt ingeschakeld en opgevolgd binnen een instelling. In hoofdstuk 6 wordt de 

procedure voor de aanvraag van speciale huurbedden binnen het Universitair Ziekenhuis in Gent 

weergegeven. In hoofdstuk 7 wordt de methodologie en het onderzoeksopzet van het onderzoek 

A en het onderzoek B nader besproken. In hoofdstuk 8 worden de resultaten van onderzoek A en 

onderzoek B weergegeven en bediscussieerd en ten slotte wordt er in hoofdstuk 9 een algemeen 

besluit gevormd over de bekomen resultaten uit de onderzoeken. 
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HOOFDSTUK 1: DECUBITUS 

1.1. Definitie 

Decubitus is een degeneratieve verandering van het weefsel veroorzaakt door een zuurstoftekort 

ten gevolge van het collaberen van bloedvaten door weefselvervorming. Deze vervorming van 

het weefsel wordt veroorzaakt door een combinatie van druk en schuifkracht (Defloor et al., 

2001a). Zowel de intensiteit als de duur van de druk en de schuifkracht zijn belangrijke factoren in 

de ontwikkeling van decubitus (Braden & Bergstrom, 1987). De contactdruk tussen twee 

oppervlakken, in combinatie met schuifkracht, kunnen weefsels schaden en vervormen. Deze 

weefselschade komt er door het afsluiten en uiteenrukken van de noodzakelijke aanvoer van 

voedingsstoffen en afvoer van afvalstoffen in de cel. Met het verlies van producten via de 

arteriolen, venules en de lymfatische vezels als gevolg (Young, 1998; Cowan, 1998). De 

mechanische beschadiging van de cel ontstaat door het wegpersen van interstitieel vocht 

waardoor de vervormingskrachten direct op de celwand worden overgebracht. Fysiologische 

beschadiging van de cel treedt op door een gebrekkige stofwisseling (het zuurstoftekort, de 

onvoldoende aanvoer van voedingsstoffen en afvoer van afvalstoffen) met ischaemie als gevolg 

(Defloor et al., 2001a). 

 

1.2. Oorzaken 

1.2.1. Druk 

Zonder druk ontstaat geen decubitus. Druk wordt omschreven als een kracht die loodrecht op het 

weefsel wordt uitgeoefend, bijvoorbeeld wanneer weefsel wordt samengedrukt tussen een benig 

uitsteeksel (zoals het sacrum, de trochanters en de hielen) en een blijvend oppervlak (zoals een 

bed en een stoel) (Cowan, 1998). De op de huid uitgeoefende druk is groter ter hoogte van een 

benig uitsteeksel. De druk neemt toe met de diepte van het weefsel. Ter hoogte van de huid is de 

druk het kleinst en de druk is het grootst ter hoogte van het onderliggend botweefsel (Welch, 

1990). 

 

1.2.2. Schuifkracht 

Schuifkrachten zijn krachten die evenwijdig aan het weefsel worden uitgeoefend, zoals op de 

huid van de stuit en de billen bij het onderuitzakken in een bed of een zetel. De huid blijft kleven 
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aan de onderlaag en het weefsel zal vervormen. Met als gevolg dat er decubitus kan ontstaan. Bij 

frictiekrachten blijft de huid niet kleven aan de onderlaag en zal de huid schuren over de 

onderlaag. Er zullen dan schaafwonden ontstaan en geen decubitusletsels (Defloor et al., 2001a). 

 

1.2.3. Weefseltolerantie 

Weefseltolerantie omvat de individuele kenmerken van de persoon die meebepalen of de 

intensiteit en de duur van de aanwezige druk en schuifkracht al of niet volstaan om decubitus te 

veroorzaken. Ze kunnen onderverdeeld worden in enerzijds de weefseltolerantie voor druk of de 

drukspreidende capaciteit van het weefsel, en anderzijds in de weefseltolerantie voor verandering 

in zuurstofconcentratie (Defloor et al., 2001a). De weefseltolerantie wordt mede beïnvloed door 

de intrinsieke factoren van de patiënt zoals oude leeftijd, ondervoeding, dehydratatie, stress, 

cardiovasculaire en pulmonaire aandoeningen, diabetes mellitus, arthritis anemie, e.a. … 

 

1.3. De prevalentie en incidentie van decubitus 

1.3.1. Prevalentie 

Onder prevalentie wordt het aantal decubitusletsels verstaan dat in een omschreven populatie op 

een bepaald moment voorkomt (Jochems & Joosten, 1997). In 2000 werd de prevalentie van 

decubitus in de Belgische gezondheidszorginstellingen geschat op 10.7% (Defloor et al., 2001a). 

In 2001 maakte de prevalentiemeting in het UZ-Gent deel uit van een Europese 

prevalentiemeting opgericht door de EPUAP (European Pressure Ulcer Advisory Panel), de 

organisatie die zich op Europees niveau bezig houdt met decubituspreventie en –behandeling 

(De Schuijmer, 2003; Van Landeghem, 2003). Het verschil met de vorige prevalentiemetingen in 

het ziekenhuis bestond uit het feit dat in 2001, één verpleegkundige van een afdeling samen met 

een verpleegkundige van een andere afdeling eerst alle patiënten observeerden van de eigen 

afdeling en nadien alle patiënten van de andere afdeling. In de vorige prevalentiemetingen 

registreerde iedere verpleegkundige van de vroegdienst op die dag zijn/haar eigen toegewezen 

patiënten. In 2003 analyseerde en vergeleek Van Landeghem (2003) de resultaten van de 

metingen van 2001 met de metingen van de jaren 1997, 1998 en 2000 in het UZ-Gent. Uit de 

analyse bleek dat de patiëntenpopulaties van de verschillende jaren gelijk waren. De 

decubitusprevalentie van 2001 bleek wel significant verschillend. De decubitusprevalentie in de 

jaren 1997, 1998 en 2000 bedroegen respectievelijk 10.0%, 10.7% en 10.5%. Bij de in totaal 660 
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onderzochte patiënten werd in 2001, in 22.4% van de gevallen de aanwezigheid van één of 

meerdere decubituswonden waargenomen (De Schuijmer, 2003; Van Landeghem, 2003). In 

Nederland wordt sinds 1998 de prevalentie van decubitusletsels jaarlijks gemeten. Volgens 

Tannen, Dassen, Bours, & Halfens (2004) vonden in 2002 Bours, Halfens, & Wansink in 

Nederland een prevalentiecijfer van 33% in verpleeghuizen en 22% in acute ziekenhuizen, terwijl 

in Duitsland, volgens Tannen et al. (2004), Dassen in 2002 een prevalentiecijfer van 12% in 

verpleeghuizen en 11% in acute ziekenhuizen vond. In een latere studie in 2004 kwam men tot 

hetzelfde resultaat (Tannen et al., 2004). Het aantal decubitusletsels in de Nederlandse populatie 

(22%) was hoger dan in de Duitse populatie (12%). Wanneer men enkel naar de risicopatiënten 

kijkt, is het verschil veel kleiner. De prevalentie in Nederland was dan 33% en in Duitsland 28%. 

De variabelen die het meeste impact hadden op de ontwikkeling van decubitusletsels waren de 

leeftijd en de verblijfsduur in het ziekenhuis (Tannen et al., 2004). 

 

1.3.2. Incidentie 

De incidentie wordt gedefinieerd als het aantal nieuwe decubitusletsels in een omschreven 

populatie gedurende een omschreven periode (Jochems & Joosten, 1997). In de literatuur is er 

weinig overeenstemming over de incidentie van decubitus. Onderling zijn de uiteenlopende 

incidentiecijfers moeilijk te vergelijken, omdat er veel verschillen zijn tussen de studies wat betreft 

de patiëntengroepen die zijn onderzocht, de onderzoeksmethodes, de definiëringen en 

classificatie’s van decubitus, de gehanteerde risicoschalen en de inclusie- en exclusiecriteria. De 

incidentie van decubitus varieert tussen 2,7% en 66% in de ziekenhuissector (Allman, 1997; 

Evans, Land, & Geary, 2000; Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO, 2002; 

Schoonhoven, Defloor, & Grypdonck, 2002a). In de bejaardensector varieerden de cijfers van 

2,4% tot 77,3% (Bergstrom & Braden, 1992; Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO, 

2002). 
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HOOFDSTUK 2:  DECUBITUSPREVENTIE 

2.1. Risicobepaling 

Vooraleer met preventie te kunnen starten, moeten de risicopatiënten geïdentificeerd worden. Dit 

is nodig om zo snel mogelijk preventieve maatregelen te kunnen toepassen bij diegenen die het 

echt nodig hebben. Het is ook niet haalbaar dat bij iedere patiënt preventie wordt toegepast, 

aangezien dit een vrij grote kost zou betekenen voor de instelling. Het is daarom erg belangrijk 

dat men op een adequate manier de risicopatiënten voor decubitus kan identificeren. 

 

2.1.1. Risicoschalen 

Risicoschalen worden algemeen aanbevolen om risicopatiënten te identificeren. In de literatuur 

worden er in totaal maar liefst 40 risicoschalen beschreven (Cullum, Deeks, Sheldon, Song & 

Fletcher, 2003; Schoonhoven et al., 2002b; Nixon & McGough, 2001). De meesten 

weerspiegelen ofwel de ervaringen van decubitusexperten, ofwel zijn ze het resultaat van 

literatuuroverzicht, ofwel zijn ze een aanpassing van een reeds bestaande risicoschaal. Enkel zes 

risicoschalen werden getest op hun validiteit♣. Van deze zes werden de Waterlow- en de 

Nortonschaal twee maal getest en de Bradenschaal negen keer. Het bleef onduidelijk welke 

schaal de meeste accurate was (Cullum, Deeks, Fletcher, Sheldon, Song, 1995). Ondanks de 

methodologische beperkingen van deze studies, zijn de Braden- en de Nortonschaal in de Noord 

Amerikaanse richtlijnen aanbevolen meetinstrumenten om het risico voor decubitus te bepalen. In 

de Belgische richtlijnen wordt de Bradenschaal aanbevolen.  

 

2.1.1.1. De Bradenschaal 

De Bradenschaal is een risicoschaal en bestaat uit zes items met name: waarneming van pijn en 

ongemak; vochtigheid van de huid; activiteit; mobiliteit; voeding en tenslotte wrijving en schuiven 

(zie Tabel 2.1). De eerste vijf items krijgen een score van 1 tot 4 en het laatste item een score 

van 1 tot 3. De maximale score is 23 en wijst op de afwezigheid van risico. De minimale score is 

                                                      
♣ Validiteit (validity) = De validiteit van een instrument is de mate waarin een instrument meet wat het beoogt/bedoelt 

te meten (Polit, Beck, & Hungler , 2001, p 473). 

 



5 

6 en duidt het hoogste risico aan. Het afkappunt dat het frequentst wordt gehanteerd is 17 

(Bergstrom, Demuth, & Braden, 1987; Defloor et al., 2001a). Dus vanaf een score < 17 bestaat er 

een risico op decubitus (zie Appendix 4 – Formulier 9).  

 

Tabel 2.1: De Bradenschaal (Defloor et al., 2001a) 
Waarneming van Vochtigheid huid Activiteit 

pijn en ongemak   

 1. Totaal verstoord  1. Altijd vochtig  1. Bedgebonden 

 2. Zeer verstoord  2. Meestal vochtig  2. Stoelgebonden 

 3. Licht verstoord  3. Soms vochtig  3. Loopt af en toe 

 4. Geen stoornis  4. Zelden vochtig  4. Loopt vaak rond 

Mobiliteit Voeding Wrijving en 

  schuiven 

 1. Volledig immobiel  1.Onvoldoende  1. Actueel probleem 

 2. Zeer beperkt  2. Waarschijnlijk ontoereikend  2. Mogelijk probleem 

 3. Licht beperkt  3. Toereikend  3. Geen zichtbaar 

 4. Geen beperking  4. Uitstekend      probleem 

 

2.1.2. Het gebruik van een risicoschaal in combinatie met de klinische blik van de 

verpleegkundige 

In 2002 evalueerden Schoonhoven et al. (2002b) de voorspellende validiteit van de Norton-, de 

Braden en de Waterlow schalen. Uit de studie bleek dat de drie schalen die wereldwijd het 

frequentst gebruikt worden niet op een bevredigende wijze de kans op het ontwikkelen van 

decubitus bij patiënten voorspellen. Het strikt toepassen van deze schalen leidt volgens 

Schoonhoven et al. (2002b) tot het ineffectief en inefficiënt gebruik van preventieve maatregelen 

bij de meeste patiënten. De schalen missen soms risicopatiënten waardoor deze geen 

preventieve maatregelen ontvangen en anderzijds overschatten de schalen soms het aantal 

risicopatiënten, waardoor deze patiënten onterecht als risicopatiënten worden aanzien en er bij 

hen nutteloze preventieve maatregelen ingezet worden. Een risicoschaal dient hierdoor als volgt, 

gebruikt te worden in combinatie met de klinische blik van de verpleegkundige (Defloor et al., 

2001a; Defloor, Schoonhoven, Clark, Halfens, & Nixon, 2001b; Kwaliteitsinstituut voor 

Gezondheidszorg CBO, 2002; Nixon & McGough, 2001). De klinische blik is een oordeel van de 

verpleegkundige over het risico op decubitus van een individuele patiënt, gebaseerd op 

jarenlange ervaring en gezond verstand. (Defloor et al., 2001a). 
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2.1.3. Niet-wegdrukbare roodheid 

Niet-wegdrukbare roodheid (NWR) na een periode van drukbelasting is een klinische zichtbare 

aanduiding van schade ten gevolge van de drukbelasting (Witkowski & Parish, 1982). Klinisch is 

NWR bij personen met een lichte huidkleur zichtbaar als een afgelijnde zone met blijvende 

roodheid. Niet-wegdrukbare roodheid is reversibel in de meerderheid van de gevallen, indien 

preventieve maatregelen worden ingevoerd binnen een correcte tijdsspanne (Defloor et al., 

2001b). In 2003 werd in een onderzoek van Vanderwee, Defloor & Grypdonck (2003) de vraag 

gesteld of preventieve maatregelen uitgesteld kunnen worden tot NWR optreedt. In het 

onderzoek werd het verschil in het aantal decubitusletsels berekend tussen een groep van 1074 

patiënten die op risico gescoord werd a.d.h.v. de Bradenschaal en een groep van 1111 patiënten 

die gescoord werd a.d.h.v. het optreden van NWR. Uit de studie kon men concluderen dat er bij 

de NWR-groep minder risicopatiënten voorkwamen en dat er evenveel decubitus werd 

ontwikkeld. De onderzoekers besloten dat men beter zou wachten tot NWR ontstaat vooraleer 

preventieve maatregelen in te schakelen. Pas als NWR ontstaat zou er direct met effectieve 

preventie gestart moeten worden. Deze methode leidt tot een vermindering in arbeid en 

middelengebruik. 

 

2.2. De principes van decubituspreventie 

2.2.1. Het verminderen van de grootte van de druk en de schuifkracht 

De preventieve maatregelen en materialen die toegepast kunnen worden om de grootte van de 

druk en de schuifkracht te doen verminderen zijn het geven van specifieke lichaamshoudingen 

aan de patiënt, het toepassen van de techniek zwevende hielen en de ingebruikname van 

drukreducerende matrassen en kussens, zoals de statische visco-elastische traagfoammatras of 

-kussen en de dynamische low-air-loss- en air-fluidised-bedden (Defloor et al., 2001a). Men dient 

te streven naar een zo groot mogelijk contactoppervlak (het oppervlak waarop een patiënt steunt 

op de matras of het kussen). Hoe groter het contactoppervlak is, hoe beter de druk gespreid 

wordt en hoe kleiner de druk wordt. In een liggende houding wordt in de Belgische richtlijnen in 

rugligging, de 30° semi-fowlerhouding en in zijligging, de 30° zijligging aanbevolen. Buikligging 

kan eveneens toegepast worden. Wanneer de patiënt in een zetel opzit, is de beste houding voor 

de patiënt, de rugleuning wat achterover kantelen en de benen op een bankje leggen zodanig dat 

de hielen drukvrij zijn. Wanneer de rugleuning van de zetel niet achterover kan kantelen dient de 
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patiënt rechtop te zitten met de voeten steunend op de grond. De toepassing van de techniek 

zwevende hielen bij patiënten die verpleegd worden in bed blijft een belangrijk aandachtspunt. 

Zwevende hielen dient zowel toegepast te worden bij patiënten die liggen op een standaard 

matras en een drukreducerende matras, als bij patiënten die liggen op een alternerende matras 

(Defloor et al., 2001a).  

 

2.2.2. Het verminderen van de duur van de druk en de schuifkracht  

Het geven van wisselhouding en de inschakeling van alternerende systemen zullen beide de duur 

van de druk en de schuifkracht verminderen waaraan het lichaamsweefsel van de patiënt wordt 

blootgesteld (Cowan, 1998; Defloor et al., 2001a). In de Belgische richtlijnen wordt aanbevolen 

om op een drukreducerende visco-elastische foammatras om de 4 uur en op een niet-

drukreducerende matras om de 2 uur wisselhouding te geven. Ook wanneer de patiënt opzit in 

een zetel moet er wisselhouding gegeven worden. Wanneer de patiënt op een dynamisch 

drukreducerend systeem of op een alternerend systeem ligt is de toepassing van wisselhouding 

niet nodig (Defloor et al., 2001a). Alternerende systemen werden door Bliss & Thomas (1993)  

gedefinieerd als systemen met de functie om op een mechanische manier de druk op de 

weefsels af te wisselen, om zo de duur van de aangebrachte druk te verminderen. Het 

alternerend systeem zal op een alternerende manier de verschillende drukpunten van het 

lichaam belasten (Defloor et al., 2001a). 
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HOOFDSTUK 3:  ALTERNERENDE DRUKSYSTEMEN 

3.1. Het principe van alternerende systemen voor decubituspreventie 

Alternerende systemen zijn ontwikkeld om de duur van de druk en de schuifkracht uitgeoefend op 

weefsel te verminderen en om zo het risico op weefselschade bij kwetsbare patiënten te 

minimaliseren. Een andere reden waarom deze systemen werden geïntroduceerd, was om de 

tijd, dat verpleegkundigen spendeerden aan het geven van wisselhouding bij de patiënten, te 

verminderen (Steward, Mckay & Magnano, 1990).  

 

3.2. De samenstelling en de werking van alternerende systemen 

Alternerende systemen zijn elektrisch aangedreven (dynamische) systemen en bestaan uit twee 

afzonderlijk aan elkaar gekoppelde onderdelen, met name een pompsysteem en een 

opblaasbare matras bestaande uit verschillende cellen of compartimenten, die afwisselend 

worden opgeblazen en leeggepompt volgens een specifieke cyclus (Defloor et al., 2001a; Young, 

1998). Wanneer een rij van cellen is leeggepompt, zijn de twee aangrenzende rijen opgeblazen 

voor een korte tijdsperiode (Steward, McKay & Magnano, 1990) (zie Figuur 3.1).  

 

 

 

Figuur 3.1: Een voorstelling van de werking van een alternerende matras (Hill-Rom, duo 2) 
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De alternerende actie betekent dat de druk op het weefsel periodiek verplaatst wordt en dat 

hierdoor de waarschijnlijkheid van langdurige ischaemie wordt afgenomen (Williams, 1995; 

Young, 1998). Door constant de drukpunten te veranderen waar de patiënt ondersteund wordt, 

staan deze systemen toe om elk deel van het lichaam bijna helemaal van druk te ontlasten voor 

bepaalde periodes. Gedurende deze periodes kan een adequate graad van zuurstof - en 

voedseltoevoer naar de weefsels behouden worden (Evans et al., 2000; Williams, 1995). De 

frequentie waarbij deze cyclussen zich voordoen is variabel en bepaalt de duur dat het weefsel, 

ter hoogte van de drukpunten, onderhevig is aan druk en schuifkracht (Defloor et al, 2001a). 

Om bewegingsmisselijkheid te vermijden worden de cellen onmiddellijk onder het hoofd niet 

afwisselend vol- en leeggepompt. Daarom is het belangrijk om steeds te verzekeren dat de 

matras in de juiste richting ligt, met de statische cellen onder het hoofd en niet onder de hielen 

(Cowan, 1998; Dunford, 1997). Alternerende systemen zijn beschikbaar als kussens, 

oplegsystemen en als matrasvervangers met één laag of meerdere lagen van cellen.  

 

De vorm van deze alternerende systemen kunnen onderling verschillen. Er doen zich onder 

andere verscheidene verschillen voor in de werking van het pompsysteem, in de aanwezigheid 

van een intelligent feedbacksysteem, in de grootte of diameter van de cellen, in het aantal 

verschillende compartimenten en in de hoes van het systeem. Deze verschillende factoren 

kunnen wel belangrijk zijn bij de bepaling van de werkzaamheid van het systeem (Cullum, 

McInnes, Bell-Syer & Legood, 2004) . 

 

3.3. De diameter van de cellen van alternerende systemen 

Alternerende oplegsystemen zijn volgens Gebhardt, Hookway & Bland (1998) het eerst 

ontworpen en gebouwd door Gardner in 1948 in de USA. Een oplegsysteem is een matras die 

bovenop de standaard matras wordt geplaatst. Het originele oplegsysteem had cellen van 

ongeveer 3 cm in diameter wanneer ze opgeblazen waren. De pomp gebruikte zeer weinig kracht 

en werkte op een one-up, one-down alternerende cyclus en veranderde de druk om de 2 

minuten. Wanneer deze gebruikt werden in de jaren 1950, bleek uit onderzoek dat de cellen niet 

diep genoeg waren om de patiënten voldoende op te tillen, om herstelling van de bloedtoevoer 

toe te staan (Bliss & Thomas, 1993a; Gebhardt et al., 1998). Nadien werd een oplegsysteem met 

cellen rond de 15 cm in diameter, in opgeblazen toestand, ontworpen en onderworpen aan een 

gerandomiseerde trial in 1964 (Bliss, 1964). Dit oplegsysteem werd zeer doeltreffend bevonden 
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in vergelijking met het oorspronkelijk alternerend oplegsysteem met cellen van 3 cm diameter en 

in vergelijking met andere systemen voor de preventie van decubitus. (Bliss, 1978; Bliss & 

Thomas, 1993a; Gebhardt et al., 1998). Bliss, McLaren, & Exton-Smith (1967) geven in hun 

studie aan dat de alternerende groot-cellige ‘Ripple bedden’ (cellen van 15 cm breed) effectiever 

zijn dan de alternerende klein-cellige ‘Ripple bedden’ (cellen van 5 cm breed) (zie Figuur 3.2). 

 

 
Figuur 3.2: Een klein-cellig Ripple bed met cellen van 5 cm diameter uit 1960 en een groot-
cellig Ripple bed met cellen van 15 cm diameter uit 1963 (Bliss & Thomas, 1993a, pp. 437) 

 

In de studie van Berecek (1975) werd er tevens tot de constatatie gekomen dat een significant 

hoger percentage patiënten met een intacte huid een decubitusletsel (28%) ontwikkelden 

wanneer ze op een matras lagen met relatief kleine luchtcellen (< 10 cm) in vergelijking met 

patiënten die op een matras lagen met grotere luchtcellen (> 10 cm). Ook in de Belgische 

richtlijnen voor decubituspreventie (Defloor et al., 2001a) wordt aangegeven dat alternerende 

systemen met cellen breder dan 10 cm waarschijnlijk effectiever zijn dan alternerende systemen 

met kleinere cellen. Te kleine cellen (<10 cm) zouden onvoldoende opgeblazen kunnen worden 

om de patiënt in die mate op te tillen dat het weefsel ter hoogte van de leeggelopen cellen niet 

langer steunt op het alternerend systeem. 

 

3.4. Literatuurstudie over alternerende systemen 

Voor deze literatuurstudie werd in PubMed een search gedaan met een combinatie van de 

volgende trefwoorden: (Decubitus ulcer OR Pressure sore OR Pressure ulcer OR Decubitus OR 

Bedsore) AND (Beds OR Mattress) AND (Alternating OR APAM). 

Er werd gezocht in de jaren � 2005. De volgende zoekfilter werd gebruikt:  

(("decubitus ulcer"[MeSH Terms] OR Decubitus ulcer[Text Word]) OR ("decubitus ulcer"[MeSH 

Terms] OR Pressure sore[Text Word]) OR ("decubitus ulcer"[MeSH Terms] OR Pressure 

ulcer[Text Word]) OR ("decubitus ulcer"[MeSH Terms] OR Decubitus[Text Word]) OR ("decubitus 

ulcer"[MeSH Terms] OR Bedsore[Text Word])) AND (("beds"[MeSH Terms] OR Beds[Text Word]) 
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OR ("beds"[MeSH Terms] OR Mattress[Text Word])) AND (Alternating[All Fields] OR APAM[All 

Fields]). Als resultaat werden er 62 artikels gevonden, waarvan er 18 artikels van toepassing 

waren voor de literatuurstudie. 

 

3.4.1. Alternerende systemen vergeleken met standaard ziekenhuismatrassen 

De onderzoekers Bliss, McLaren & Exton-Smith (1967) hebben in hun studie met 83 

proefpersonen aangetoond dat bij het gebruik van alternerende systemen bij 42 geriatrische 

patiënten de incidentie van drukwonden (4.2%) afneemt in vergelijking met het gebruik van de 

standaard ziekenhuismatras (13%) bij een controlegroep van 41 patiënten. 

 

Ook uit een studie van Andersen, Jensen, Kvorning & Bach (1983) blijkt dat alternerende 

systemen de incidentie van decubitus verminderen in vergelijking met de standaard 

ziekenhuismatrassen.  

 

In 1990 vergeleken Stewart et al. de kenmerken van een alternerend systeem (Gaymar Airflo 

Plus) met deze van een traditionele ziekenhuismatras. Het alternerend systeem werd bovenop de 

standaardmatras geplaatst. Het onderzoek werd uitgevoerd bij 20 gezonde vrijwilligers. De studie 

rapporteerde de mogelijkheid van het alternerend systeem om de druk t.h.v. de grote trochanter 

van de femur bij alle proefpersonen op te heffen onder de capillaire occlusiedruk. Er werd een 

significant lagere occlusiedruk gevonden voor het alternerend systeem t.o.v. de standaardmatras.  

In de studie van Jakobsen & Christensen (1987) werd de transcutane zuurstof druk (tcPO2) 

gemeten t.h.v. het sacrum bij 12 gezonde vrijwilligers, met een normaal gewicht, gepositioneerd 

op 5 verschillende matrassen. De standaard ziekenhuismatras zorgde volgens de auteurs voor 

een significante verlaging van de doorbloeding. 

 

In een studie uitgevoerd door Still, Wilson, Rinker, Law, & Craft-Coffman (2003) met 1390 

proefpersonen met brandwonden werd een alternerende matras (Pegasus Renaissance), die 

ingeschakeld werd bij 186 (13,4%) patiënten, vergeleken met de standaard ziekenhuismatras. In 

hun studie ontwikkelden enkel de patiënten liggend op de standaard matras decubitusletsels. Uit 

deze resultaten werd geconcludeerd dat de incidentie van decubitus groter was bij de 

inschakeling van de standaard ziekenhuismatras, dan wanneer er een alternerende matras werd 

ingeschakeld. De toepassing van deze conclusie naar de huidige klinische praktijk is volgens 



12 

Cullum et al. (2004) echter belemmerd door het feit dat de ‘standaard’ in vele studies, vaak erg 

slecht wordt beschreven. Het is onduidelijk in welke mate de standaard varieert tussen 

ziekenhuizen onderling in één land, tussen ziekenhuizen in verschillende landen en in welke 

mate de standaard varieert overheen de tijd. 

 

3.4.2. Alternerende systemen vergeleken met statische systemen 

Wanneer, in studies, alternerende systemen werden vergeleken met statische systemen of 

constant lage druk systemen werden vaak significant meer decubituswonden gerapporteerd, bij 

patiënten die op een statisch systeem lagen, dan bij diegenen die op een alternerende 

drukmatras lagen.  

 

In een studie van Bliss (1995) met 457 proefpersonen, was de incidentie van decubituswonden 

bij de patiënten verpleegd op alternerende systemen ongeveer 1/3 van de incidentie bij de 

patiënten die werden verpleegd op statische systemen, zoals watermatrassen en fibre-filled 

matrassen. De incidentie van decubitus bedroeg 13% op een alternerend oplegsysteem met 

grote cellen en dit vergeleken met 47% bij watermatrassen en 54% bij fibre-filled matrassen.  

 

In een gerandomiseerde studie uitgevoerd op een intensieve zorgen afdeling vonden Gebhardt, 

Bliss, Winwright & Thomas (1996) dat 8 van de 20 patiënten toegewezen op constant lage druk 

systemen decubitus ontwikkelden, vergeleken met geen van de 23 patiënten toegewezen op 

alternerende druk systemen.  

 

In een studie uitgevoerd door Mayrovitz & Smith (1999) werd de stijging in bloeddoorstroming bij 

20 vrouwelijke patiënten, allen met een leeftijd ≥ 60 jaar, vergeleken wanneer ze op een 

alternerende matras en op een gelkussen lagen. Uit de resultaten bleek dat een progressieve 

stijging in bloedperfusie enkel voorkwam wanneer de patiënten op het alternerend systeem 

lagen.  

 

In andere studies waar alternerende systemen werden vergeleken met constant lage druk 

systemen zoals een Silicore oplegsysteem (Conine, Daechsel & Lau, 1990b; Deachsel & Conine, 

1985; Stapleton, 1986), een watermatras (Andersen, 1982; Sideranko, Quinn, Burns & Froman, 

1992), een foamkussen (Stapleton, 1986) en een statische luchtmatras (Price, Bale, Newcombe, 
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& Harding, 1999; Sideranko, 1992) werden er geen verschillen in werkzaamheid gevonden 

tussen de alternerende en de statische systemen. De reden hiervan is waarschijnlijk dat deze 

studies te klein waren om klinische belangrijke significante verschillen te kunnen waarnemen. 

 

3.4.3. Alternerende systemen onderling met elkaar vergeleken 

Een aantal studies werden uitgevoerd om het verschil te bepalen tussen verschillende 

alternerende systemen onderling.  

 

Bij 62 patiënten werden er, in een studie van Exton-Smith, Overstall, Wedgwood & Wallace 

(1982), twee alternerende systemen met grote cellen met elkaar vergeleken. Het ‘Ripple bed’ (31 

patiënten) en het ‘Pegasus Airwave bed’ (31 patiënten). Het ‘Ripple bed’ is een klassiek 

alternerend systeem met grote cellen. Het ‘Pegasus Airwave’ bed, is eveneens een alternerend 

systeem met grote cellen, maar heeft in vergelijking met het ‘Ripple bed’ twee lagen van cellen. 

Het ‘Pegasus Airwave bed’ wordt ook wel gedefinieerd als een sterk ‘dubbel gelaagd’ 

alternerende matras. Het ‘Pegasus Airwave’ systeem werd aanzien als zijnde significant 

doeltreffender dan het ‘Ripple bed’ bij het voorkomen en het helen van decubituswonden. Tijdens 

de studieperiode gingen 10 ‘Ripple bedden’ kapot in vergelijking met geen enkele bij de ‘Pegasus 

Airwave systemen’. De 10 defecte ‘Ripple bedden’ werden tijdens de studie hersteld of werden zo 

snel als mogelijk vervangen. De onderzoekers voerden nog een aparte analyse uit, waarbij deze 

10 gevallen weggelaten werden.  Dit toonde nog steeds een voordeel aan, zij het veel minder, 

voor het ‘dubbel gelaagd alternerend Pegasus Airwave systeem’.  

 

In 2000 vergeleken Chaloner & Cave in een RCT, met 44 proefpersonen, de originele Bi-Wave 

Plus alternerende matras (22 personen) met een nieuwe versie de Bi-Wave Carer alternerende 

matras (22 personen). Geen statistisch significante verschillen werden gevonden tussen beide 

matrassen wat betreft decubitusincidentie. De studie had een te kleine steekproefgrootte en was 

hierdoor niet in staat om verschillen in werking aan te geven indien deze hadden bestaan.  

 

Rithalia & Gonsalkorale (2000a) vergeleken, bij 11 proefpersonen, twee alternerende systemen. 

Een 2-cellig alternerend systeem werd vergeleken met een 3-cellig alternerend systeem (zie 

Figuur 3.3). De occlusiedruk aan het sacrum werd langer onder de grenswaarden van 30, 20 en 

10 mmHg gehouden op een 2-cellig systeem dan op een 3-cellig systeem. Geïntegreerd over de 
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tijd, gaf de transcutane zuurstofdruk (tcPO2) weer, dat het 2-cellig systeem de zuurstofgraad 

dichter bij de ongelade basishoeveelheid behoudt, in vergelijking met het 3-cellig systeem. De 

vermindering in transcutane zuurstofdruk was significant minder in de 2-cellige matras dan in de 

3-cellige matras. Uit de studie werd afgeleid dat de 2-cellige matras een theoretisch voordeel had 

boven het 3-cellige systeem, omdat het de huid beschermt tegen de schadelijke effecten van lang 

in bed liggen. Rithalia & Gonsalkorale (2000a) leidden uit de studie af dat de mate waarin de 

drukpunten van druk worden ontlast gevoelig is aan het ontwerp van het alternerend systeem, 

hoofdzakelijk de druk waarmee de cellen worden opgeblazen, de duur van de cyclus, en het 

interval waarmee de cellen worden opgeblazen. 

 

 
Figuur 3.3: Een 3-cellig alternerend systeem en een 2-cellig alternerend systeem waarbij 

op een schematische manier het cel inflatie/deflatie interval wordt weergegeven (Rithalia & 
Gonsalkorale, 2000a, pp. 1365) 

 

Rithalia, Heath & Gonsalkorale (2000b) evalueerden in een andere studie de drukopheffende  

karakteristieken bij 4 alternerende systemen: de Alpha-X-Cell, de Astec 345, de Biwave Plus en 

de PPS 2000. Uit de studie bleek dat elke matras wel enkele beperkingen had. De Alpha-X-Cell 

had de beste drukopheffende werking per eenheid kost. Gevolgd door de Astec 345 en de 

Biwave Plus en tenslotte de  PPS 2000.  

 

In 2004 maakten Cullum et al. een systematic review over alle klinisch gerandomiseerde 

onderzoeken (RCTs) uitgevoerd omtrent preventieve materialen, hierbij waren ook de 

alternerende systemen inbegrepen. De auteurs benadrukten dat de meeste van de RCTs over 

alternerende systemen niet op een adequate manier de uitrusting beschreven van de 

alternerende systemen die werden bestudeerd. De betrouwbaarheid waarmee de auteurs vaste 

conclusies konden trekken uit de 41 RCTs, die weergegeven waren in hun review werd 

grotendeels ondermijnd door ten eerste de slechte kwaliteit van vele van deze studies en ten 

tweede het gebrek aan herhaling van de meeste vergelijkingen. Dit leidde tot grote moeilijkheden 

in de interpretatie van de studieresultaten. Cullum et al. (2004) benadrukten hierdoor de  
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belangrijkheid van duidelijke beschrijvingen van alle interventies in toekomstige studies. Cullum 

et al. (2004) concluderen tevens in hun systematic review dat de relatieve waarden van de 

verschillen tussen de verscheidene alternerende systemen onderling onduidelijk zijn.  

 

3.5. De mechanische betrouwbaarheid van alternerende systemen 

In 1978 maakte Bliss een overzicht van 51 patiënten verpleegd op een ‘Ripple bed’ met grote 

cellen, die in gebruik waren in een verzorgingseenheid voor ouderen met 119 bedden. Ze vond 

dat 30 systemen mechanische defecten vertoonden en de helft hiervan waren niet correct 

geïnstalleerd.  

 

Andere onderzoekers vonden gelijkaardige hoge aantallen van het niet goed functioneren van 

deze systemen. Stapleton (1986) noteerde dat 45 groot-cellige ‘Ripple bedden’ een vijftigtal 

motorherstellingen vereisten en een negentigtal materiële herstellingen gedurende een studie 

van 1 jaar.  

 

Volgens Gebhardt, Hookway & Bland (1998) bleek uit een studie uitgevoerd door Gebhardt en 

Bliss in 1993 dat het personeel van de onderzochte afdeling zelden mechanische defecten 

opmerkten. Van de 48 mechanische defecten opgemerkt door de onderzoekers, waren er enkel 

twee opgemerkt door het personeel van de afdeling.  

 

Ook andere onderzoekers (Conine, Deachsel, Choi & Lau, 1990a) merkten op dat een reactie 

van het personeel bij slecht functioneren zeldzaam is. In een latere studie van Gebhardt et al. 

(1998) stelde men vast dat er bij 53 oplegsystemen in 1 jaar, 69 mechanische defecten en 7 

gevallen van fysische schade werden vastgesteld. In totaal werden er bij de dagelijkse controle 

van het juist gebruik van het systeem over heel het jaar, in 56 gevallen het systeem verkeerd 

gebruikt, zoals hoofdzakelijk systemen waarbij de stekker niet in het stopcontact werd geplaatst 

of systemen die niet werden aangezet. In vijf gevallen was er een fabricagefout van de matras, 

welke bijdroeg tot het slecht gebruik van het systeem. Mechanische betrouwbaarheid is daarom 

volgens Gebhardt et al. (1998) een belangrijk onderwerp bij het selecteren van een alternerend 

systeem. 
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3.6. Het comfort van alternerende systemen 

In Pubmed werd er een search ingevoerd naar literatuur omtrent het comfort van alternerende 

matrassen. Er werd gezocht in de jaren � 2005. De volgende zoekfilter werd ingevoerd: 

(("decubitus ulcer"[MeSH Terms] OR pressure sore[Text Word]) OR ("decubitus ulcer"[MeSH 

Terms] OR pressure ulcer[Text Word]) OR ("decubitus ulcer"[MeSH Terms] OR decubitus[Text 

Word]) OR ("decubitus ulcer"[MeSH Terms] OR bedsores[Text Word])) AND (("beds"[MeSH 

Terms] OR beds[Text Word]) OR ("beds"[MeSH Terms] OR mattress[Text Word])) AND 

(alternating[All Fields] OR APAM[All Fields]) AND (Comfort[Text Word]). Er werden slechts 5 

resultaten gevonden. 

 

In 1992 suggereerde Young volgens Grindley & Acres (1996) dat de volgende criteria belangrijk 

zijn voor het selecteren van ondersteunende oppervlakken: de werkzaamheid, de 

gemakkelijkheid in gebruik, het onderhoud, de patiënt zijn accepteerbaarheid, het gebruik van 

verpleegkundige procedures en de kosten. Bliss, (1992) benadrukte verder volgens Grindley & 

Acres (1996) de belangrijkheid van de aanvaardbaarheid van de patiënt en suggereerde de 

volgende stelling: “Het eerste essentiële bij afwisselende druk is: het kunnen verzekeren dat de 

patiënt zo comfortabel mogelijk ligt”.  

 

In 1995 werden er in een studie van Bliss, bij 268 proefpersonen, zeven oplegsystemen met 

elkaar vergeleken. Het waren één alternerende matras (het ‘groot-cellig Ripple bed’), drie 

foammatrassen (de ‘Preventix’, de ‘Groove’ en het ‘Modular Propad’), één watermatras (de ‘Ardo 

Watersoft’) en tenslotte nog twee fibre-filled matrassen (de ‘Spenco’ en de ‘Surgicgoods 

Hollowcore’). Uit de studie bleek dat een aantal patiënten de oplegsystemen oncomfortabel 

vonden. Bij zowel de ‘Modular Propad’, de ‘Surgicgoods’, de ‘Watersoft’ en het ‘Ripple bed’ gaf 

telkens één patiënt aan de matras niet comfortabel te vinden. Bij de ‘Groove’, als bij de 

‘Preventix’ waren het telkens twee patiënten. Eén patiënt stond er op om van het ‘Groove’ 

oplegsysteem te worden verlegd. Twee patiënten vonden de ‘Watersoft’ aangenaam en één 

patiënt zei dit over het ‘Ripple bed’.  

 

In de studie van Grindley & Acres (1996) werden twee alternerende systemen (de Nimbus 2 en 

de Pegasus Airwave) met elkaar vergeleken wat betreft comfort en de kwaliteit om op het 

systeem te slapen. De patiënten beoordeelden de Nimbus 2 comfortabeler dan de Pegasus 
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Airwave. De onderzoekers verklaarden dit resultaat door het feit dat de Nimbus 2 minder extreme 

drukveranderingen vertoont dan de Pegasus Airwave. Er werden bij de Nimbus 2 wanneer de 

cellen volledig opgeblazen waren, ook lagere drukken t.h.v. de drukpunten gemeten. De Nimbus 

2 heeft volgens de onderzoekers tevens de mogelijkheid om de druk te laten variëren door de 

patiënt zijn positie en gewicht te volgen. 

In een studie van Land, Evans, Geary & Taylor (2000) werd bij oudere patiënten de Nimbus-3-

matras zowel in een ziekenhuis als in een residentiële verzorgingsinstelling onderzocht. In het 

ziekenhuis werd de Nimbus-3-matras vergeleken met de controleoppervlakken nl. de Pegasus 

Airwave en Pegasus Egerton en in de verzorgingsinstelling werd de Nimbus-3-matras vergeleken 

met het controleoppervlak, de Alpha-X-Cell-matras, wat betreft de comfortbeleving van de 

patiënten op de verschillende soorten matrassen of bedden. Uit de studie bleek dat er geen 

significant verschil werd gevonden tussen de comfortbeleving op de controleoppervlakken en de 

Nimbus-3-matras zowel bij de patiënten verpleegd in het ziekenhuis als in de 

verzorgingsinstelling. Echter een belangrijke beperking van deze studie was de kleine 

steekproefgrootte.  

 

In een studie van Evans, Land & Geary (2000) werd de Nimbus-3-matras wel significant 

comfortabeler gevonden dan de controleoppervlakken. Deze laatste waren de Pegasus –Biwave, 

-Airwave, en –Cairwave, de Alpha-X-Cell en de Quatro matras.  

 

In een studie van Rithalia (2000b) werden vier alternerende systemen (het Alpha-X-Cell 

oplegsysteem, de Astec 345 matras, de Biwave Plus matras en de PPS 2000 matras) met elkaar 

vergeleken. De proefpersonen hun voorkeur qua comfort ging uit naar de Astec 345 matras. 

 

In een andere studie van Rithalia & Gonsalkorale (2000a) werden, bij 11 proefpersonen, de 2-

cellige alternerende matras met de 3-cellige alternerende matras met elkaar  vergeleken. De 

proefpersonen werden bevraagd naar het comfort of discomfort van de oppervlakken. De vragen 

refereerden naar eigenschappen van de matras zoals hardheid, plakkerigheid, ruwheid, jeuk, of 

irritatie. Zeven van de elf proefpersonen vonden de 3-cellige matras oncomfortabel en 4 van de 

11 proefpersonen hoorden een onaangenaam geluid wanneer ze op en van de 2-cellige 

alternerende matras werden geplaatst. 
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3.7. Conclusie over alternerende systemen 

Alternerende druksystemen zijn in vergelijking met standaard ziekenhuismatrassen en statische 

systemen zinvolle decubituspreventie hulpmiddelen. Uit studies blijkt dat alternerende 

druksystemen de incidentie van decubitus verminderen in vergelijking met enerzijds standaard 

ziekenhuismatrassen (Andersen et al., 1982; Bliss et al., 1967; Still et al., 2003) en anderzijds 

met statische systemen (Bliss, 1995; Gebhardt et al., 1996). Tevens werd er uit studies 

geconcludeerd dat er zich een significante verlaging van de doorbloeding voordeed t.h.v. de 

contactpunten van de individuen die op een standaard ziekenhuismatras (Jakobsen & 

Christensen, 1987; Stewart et al., 1990) en op een statisch systeem (Mayrovitz & Smith, 1999) 

lagen, in vergelijking met patiënten die op een alternerende matras lagen. 

In een aantal studies werden alternerende systemen met elkaar vergeleken. Uit de literatuur 

(Cullum et al., 2004) blijkt dat de relatieve waarden van de verschillen tussen de verscheidene 

alternerende systemen onderling erg onduidelijk zijn. Het is niet geheel duidelijk welk alternerend 

systeem het beste is, in vergelijking met andere alternerende systemen. Rithalia & Gonsalkorale 

(2000a) wijzen erop dat de mate waarin de contactpunten van druk worden ontlast, gevoelig is 

aan het ontwerp van het alternerend systeem, met name hoofdzakelijk de druk waarmee de 

cellen worden opgeblazen, de duur van de cyclus en het interval waarmee de cellen worden 

opgeblazen. Ook de grootte of diameter van de cellen is belangrijk bij de bepaling van de 

werkzaamheid van het systeem. Alternerende systemen met cellen breder dan 10 cm zijn 

waarschijnlijk effectiever dan alternerende systemen met kleinere cellen (< 10 cm) (Berecek, 

1975; Defloor et al., 2001a). Een ander  belangrijk aandachtspunt bij alternerende systemen is de 

mechanische betrouwbaarheid van het systeem. Uit onderzoeken (Gebhardt et al., 1998; Conine 

et al., 1990a) bleek dat het personeel zelden mechanische defecten opmerkten en dat ze af en 

toe het systeem verkeerd gebruikten, zoals de stekker niet in het stopcontact plaatsen of het 

systeem niet aanzetten. Het zorgt ervoor dat de patiënten worden blootgesteld aan een verhoogd 

risico voor het ontwikkelen van decubitusletsels, want het weefsel blijft langdurig onderhevig aan 

druk en schuifkracht (Bliss, 1995; Stapleton, 1986, Gebhardt, Bliss et al. 1996). Tenslotte 

benadrukt Bliss (1992) volgens Grindley & Acres (1996) de belangrijkheid van de 

aanvaardbaarheid en de comfortbeleving van de patiënt voor het alternerende systeem. 
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HOOFDSTUK 4: DE KOST VAN DECUBITUSPREVENTIE 

De preventie en de behandeling van decubitus betekenen een aanzienlijke financiële kost voor 

de patiënt, de zorginstellingen en de samenleving. Een vergelijkende studie van de preventie- en 

de behandelingskosten van decubitus in België, uitgevoerd door de Belgische Werkgroep voor 

Kwaliteitszorg ter Preventie van Decubitus, gebaseerd op nationale gegevensbanken (Miot, 

ICHEC, 1999), maakte duidelijk dat de kosten van preventie van decubitus voor één patiënt per 

dag 8 Euro bedragen en de kosten voor behandeling 24 Euro per dag (Jacquerye et al., 2000). 

In Nederland werden in anno 1992 de jaarlijkse kosten van decubitus (preventie en behandeling) 

voor de intramurale gezondheidszorg op meer dan 317 646 000 Euro geschat en op eenzelfde 

bedrag extramuraal (Haalboom & Bakker, 1992). Het gebruik van speciale bedden 

vertegenwoordigde zo’n 7 à 8% van deze totale kost (Haalboom, 1991; Severens et al. 2002). 

Volgens Haalboom (1991) is het net dit kostendeel van 7%, toegeschreven aan speciale 

drukreducerende en alternerende systemen, die extra zwaar doorwegen op de financiering van 

de ziekenhuizen. In 1998 schatte de Gezondheidsraad in Nederland de kost voor de behandeling 

en preventie van decubitus op ten minste 453 780 000 Euro, wat meer dan 1% van de totale kost 

voor gezondheidszorg in Nederland betekende. Het bracht decubitus zo in de top vier van de 

ziekten, indien de kost werd overwogen (De Gezondheidsraad in Nederland, 2000). In 2002 

varieerde de kost van decubitus in Nederland, gebaseerd op de laagste ramingen door experten, 

rond de 378 432 000 Euro, welke 1.2% van de totale gezondheidszorgkosten in Nederland 

weergeven. Wanneer men zich baseert op de hoogste ramingen van experten varieert de kost 

rond de 2 biljoen Euro, of ongeveer 6.6% van de totale gezondheidszorgkosten in Nederland 

(Severens et al., 2002) 

In een ziekenhuis in het Verenigd Koninkrijk werd de dagelijkse kost van decubituspreventie in 

1994 door Clark (2001) geschat op 2.32 Euro per patiënt, terwijl de dagelijkse kost van 

behandeling (hoofdzakelijk of gedeeltelijk van decubitus) 4.96 Euro per dag bedroeg op 

individueel patiënt niveau. Echter, indien het perspectief van de analyse werd veranderd van het 

individueel patiënt niveau naar het algemeen ziekenhuis niveau kwam Clark (2001) tot het 

resultaat dat de kost van preventie meer bedroeg dan deze van behandeling. Voor de jaarlijkse 

kosten van behandeling binnen een algemeen ziekenhuis berekende hij een totaal van 99 330.25 

Euro terwijl de jaarlijkse kosten van decubituspreventie hoger lagen tot een bedrag van 114 

426.70 Euro als gevolg van het hoger aantal patiënten die preventieve zorg vereisten.  
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In 1995 berekenden Xakellis, Frantz & Lewis de totale kost van decubituspreventie. Ze vonden 

een bedrag van 99 992.33 Euro voor een totaal van 539 proefpersonen. De gemiddelde kost per 

persoon was 185 Euro. De totale kost per dag was 2.25 Euro per persoon. 

 

De National Health Service (NHS) besteed jaarlijks in het Verenigd Koninkrijk volgens Clark 

(2001) ongeveer een bedrag van 60 miljoen Euro aan de aanwerving en het onderhoud van 

drukreducerende en alternerende systemen.  

De kost van drukreducerende en alternerende systemen is volgens Clark (2001) erg complex en 

vooral bij aangekochte systemen, afhankelijk van de tijdsperiode dat het apparaat op een 

betrouwbare manier gebruikt kan worden en de nood aan onderhoud en herstel gedurende de 

levensduur van de matras. Ondanks het feit dat de dynamisch alternerende systemen erg duur 

zijn, betekent hun rol in de preventie van decubituswonden volgens Cowan (1998) dat, op lange 

termijn, de uitgaven aan deze systemen kosten-effectief moeten zijn. Hoe dan ook, dit is volgens 

haar enkel waar indien deze systemen gebruikt worden bij risicopatiënten.  
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HOOFDSTUK 5: DE IMPLEMENTATIE EN COMPLIANCE VAN EEN PROTOCOL 

VOOR DE PREVENTIE VAN DECUBITUS 

Wereldwijd werden er door heel wat personen in verschillende instellingen beslissingsbomen of 

richtlijnen ontwikkeld om verpleegkundigen te assisteren bij de selectie van speciale bedden voor 

de preventie van decubitus (Dukich & O’Connor, 2001). In verscheidene landen werd er 

onderzoek gevoerd naar de mate waarin deze ingevoerde richtlijnen of protocollen ook 

daadwerkelijk en op een correcte manier werden opgevolgd. In sommige studies werd er ook 

gekeken naar een eventuele verandering in de kosten voor decubituspreventie in de instelling, 

nadat een bepaalde richtlijn werd ingevoerd.  

 

Uit een onderzoek in het UZ Gent (De Schuijmer, 2003; Van Landeghem, 2003) bleek dat de 

toepassing van decubituspreventie in 2001 significant verschillend was t.o.v. het jaar 2000. In 

2000 werd er bij 35.5% van de patiënten preventieve maatregelen toegepast en in 2001 bij 60.9% 

van de patiënten. Maar ondanks de toename van het aantal patiënten, die preventie kregen, werd 

er te weinig adequate preventie gegeven. Men concludeerde hieruit dat de richtlijnen voor 

decubituspreventie in het UZ Gent nog onvoldoende (correct) opgevolgd worden, waardoor er 

een vals gevoel van veiligheid wordt gecreëerd en hierdoor de risicopatiënten blootgesteld bleven 

aan het gevaar om decubitus te ontwikkelen.  

 

In Nederland werd er door Halfens, Bours, & Bronner (2001) opgemerkt dat een heel aantal 

instellingen die deelnamen aan de eerste nationale prevalentiemeting in Nederland onmiddellijk 

nadien een verpleegkundig specialist contacteerden of  een verpleegkundige aanstelden die 

speciale aandacht moest schenken aan decubitus. Voor vele instellingen bleek deze deelname 

dus een positieve ervaring, omdat de meesten nadien waren gestart met het plannen en invoeren 

van activiteiten om de preventie en de behandeling van decubitusletsels te verbeteren.  

 

In 2002 wou men in een studie van Bours, Halfens, Abu-Saad & Grol (2002) het gebruik van de 

Nederlandse richtlijnen voor de preventie en behandeling van decubitus beoordelen. Men kwam 

tot het besluit dat sommige aspecten van de richtlijnen voor preventie en behandeling van 

decubituswonden niet opgevolgd werden. Zo bleek, dat enkel 53% van de patiënten die op een 

speciale matras moesten liggen, ook daadwerkelijk op zo een matras lagen. In totaal kregen 
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maar liefst 47% van deze patiënten dus geen adequate preventie. Het meer verspreiden en 

invoeren van richtlijnen bleek hieruit nodig om dit hoge prevalentiecijfer (23.1%) van decubitus te 

verminderen.  

 

In een onderzoek in 2004 uitgevoerd door het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO, 

werd vastgesteld dat de herziene decubitusrichtlijn van het CBO uit 2002 nog onvoldoende werd 

nageleefd. Men concludeerde dat er nog onvoldoende controle was of de handelingen die 

beschreven werden in het decubitusprotocol, ook daadwerkelijk werden toegepast. De 

onderzoekers stelden tevens vast dat de decubitusprotocollen, voorhanden bij de bezochte 

zorginstellingen, niet altijd goed bruikbaar waren. Een aantal protocollen waren niet aangepast 

aan de herziene richtlijn voor decubitus van het CBO. Als derde bleek dat 

antidecubitusmatrassen ook niet overal in voldoende mate voorhanden waren. 

 

Het doel van een studie, uitgevoerd door Dukich & O’ Connor (2001) in Amerika, was om de 

uitgaven geassocieerd met de therapeutische drukreducerende en alternerende systemen te 

evalueren voor en na de ingebruikname van richtlijnen, specifiek voor bedselectie in een 

ziekenhuis met een totaal van 1000 bedden. In de jaren 1997 en 1998, voordat de richtlijnen voor 

speciale bedden in gebruik werden genomen, hadden een campus A en B een totale uitgave van 

598 528 Euro voor de huur van speciale bedden en matrassen. Aan het einde van het fiscale jaar 

1998/1999, daalden de totaal aantal uitgaven tot 558 868 Euro.  

 

Ook Gebhardt (2003) concludeerde dat de inschakeling van een nieuw protocol voor de aanvraag 

en bevoorrading van alternerende systemen in een instelling geassocieerd werd met een reductie 

van de kosten en met een consistente vermindering van de incidentie van decubituswonden. 
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HOOFDSTUK 6: PROCEDURE VOOR DE AANVRAAG VAN SPECIALE 

HUURBEDDEN EN MATRASSEN IN HET UZ-GENT 

6.1. Het intranet 

De administratie voor de aanvraag van de speciale huurbedden en matrassen was geruime tijd 

de verantwoordelijkheid van het secretariaat Directie Verpleging binnen het UZ-Gent. Aangezien 

dit een vrij zware extra opdracht werd voor het secretariaat Directie Verpleging werd vanaf 11 

december 2000 deze functie overgenomen door het Centraal Magazijn. Er werd toen 

overgeschakeld van telefonische contacten en schriftelijke administratie, naar de inschakeling 

van het elektronische intranet, om de gewenste speciale huurbedden en matrassen aan te 

vragen. Dit had als doel de registratie van de aanvragen en het gegevensbeheer te 

optimaliseren. 

 

6.2. De aanvraag van speciale anti-decubitusmatrassen 

Bij de aanvraag van een anti-decubitusmatras in huur wordt binnen het UZ-Gent de 

Bradenschaal als richtsnoer gebruikt. Bij een Bradenscore van 12 t.e.m. 16 dienen de 

verpleegkundigen een statische antidecubitusmatras te gebruiken (zoals vb: Traagfoammatras). 

Bij een Bradenscore van 9 t.e.m. 12 vertoont de patiënt een middelhoog risico op de ontwikkeling 

van decubitus en kan er voor de patiënt een Alpha-X-Cell-matras® (AXC) aangevraagd worden. 

Bij een Bradenscore van 6 t.e.m. 9 vertoont de patiënt een hoog risico op het ontwikkelen van 

decubitus en kan de verpleegkundige voor de patiënt een Nimbus-matras® aanvragen. Alle 

afdelingen kunnen deze systemen aanvragen en dit 24 op 24 uur. Wanneer de verpleegkundigen 

op de afdelingen een specifiek hulpmiddel willen aanvragen voor een patiënt, maar afwijken van 

de vooropgestelde grenzen in het decubitusprotocol, kan deze keuze worden gemotiveerd in een 

daarvoor voorziene ruimte op het intranet. 

 

6.3. De gehanteerde prijzen in het UZ-Gent voor de alternerende systemen 

Het ziekenhuis heeft een offerte-overeenkomst met de firma Huntleigh Healthcare NV om de 

alternerende AXC- en Nimbus-matrassen aan een specifieke prijs te huren. De dagprijs voor de 

huur van een AXC-matras bedroeg 5.2 � per dag in 2004 en de dagprijs voor de huur van een 

Nimbus-matras bedroeg 15.44 � per dag in 2004. Deze prijs werd via een openbare 
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aanbesteding, voor een periode van 3 jaar bedongen, rekening houdend met het groot aantal 

huurdagen en de interne afhandeling door medewerkers van het ziekenhuis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



25 

HOOFDSTUK 7: METHODOLOGIE 

7.1. Aanleiding van onderzoek A en onderzoek B 

In het UZ-Gent wordt al enkele jaren gebruik gemaakt van alternerende matrassen als 

preventiemaatregel voor decubitus bij risicopatiënten. Sinds 1993 wordt er gebruik gemaakt van 

Nimbus®-matrassen (Huntleigh Healthcare NV) en vanaf 1998 is het ziekenhuis gestart met het 

gebruik van Alpha-X-Cell®-matrassen (AXC) (Huntleigh Healthcare NV). De huur van dergelijke 

systemen, waarbij matrassen per dag worden gehuurd, betekent een belangrijke uitgave voor het 

UZ-Gent. Door de huurformule wordt enerzijds het aanbod afgestemd op de vraag, maar bestaat 

anderzijds het risico dat de matrassystemen minder efficiënt ingezet worden met een stijging van 

de kosten als gevolg. Het is voor het ziekenhuis niet helder of deze alternerende systemen op 

correcte en adequate manier worden ingezet. Aangezien hieromtrent in het ziekenhuis nog niet 

eerder onderzoek was gedaan, vond de directie verpleging het opportuun om hierover onderzoek 

te doen. 

 

7.2. Relevantie van onderzoek A en onderzoek B 

De resultaten van deze twee onderzoeken kunnen bijdragen tot het uitwerken van een 

verantwoord decubituspreventiebeleid wat betreft alternerende matrassen en ze kunnen 

eventueel kostenbesparend werken voor de patiënt en het ziekenhuis. De resultaten zouden 

moeten toelaten het beschikbare budget voor decubitus zo optimaal mogelijk in te zetten binnen 

het ziekenhuis. 

 

7.3. Onderzoek A 

7.3.1. Doel 

Het doel van het onderzoek A was na te gaan of er zich wijzigingen voordeden over de tijd, 

tussen de jaren 2001, 2002, 2003 en 2004, bij het gebruik van de alternerende matrassen binnen 

het UZ-Gent. De onderzoeker wou achterhalen of er zich wijzigingen voordeden wat betreft het 

aantal aangevraagde systemen, het aantal geleverde systemen, het aantal gestopte systemen, 

het aantal huurdagen, de gemiddelde ligduur per patiënt en de totale huurkostprijs voor het 

alternerend systeem tussen de vier jaren. Een tweede doel was na te gaan of het 

decubitusprotocol, wat betreft de procedure voor de aanvraag van alternerende matrassen, 
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tijdens de vier jaren op een correcte manier werd gehanteerd en opgevolgd door de 

verpleegkundigen. 

 

7.3.2. Onderzoeksvragen 

In dit onderzoek worden de volgende onderzoeksvragen beantwoord: 

 

1. Doen er zich wijzigingen voor over de tijd bij het gebruik van alternerende matrassen 

binnen het UZ-Gent? 

2. In welke mate wordt ‘de procedure voor de aanvraag van alternerende matrassen’ 

opgevolgd door de verpleegkundigen? 

3. In welke mate wordt ‘het decubitusprotocol’ opgevolgd, bij patiënten verpleegd op een 

alternerende matras? 

 

7.3.3. Onderzoeksdesign 

Het onderzoek A heeft een descriptief design. 

 

7.3.4. Onderzoeksopzet 

Uit de bestaande patiëntendatabank van het UZ-Gent heeft de onderzoeker een aantal gegevens 

van het ziekenhuis verkregen. Het waren gegevens (zie onderzoeksvariabelen) over alle 

patiënten waarvoor in de jaren 2001, 2002, 2003 en 2004 op alle afdelingen binnen heel het 

ziekenhuis een Alpha-X-Cell®-matras (AXC), een Nimbus®-matras, een Nimbus®-matras in 

permanente huur, een Kindernimbus®-matras of een Alpha-Reliëf®-matras werd aangevraagd. 

In totaal ging het om 7922 patiënten. Enkel de gegevens van de 7143 patiënten waarvoor binnen 

heel het ziekenhuis een AXC®-matras (4049 patiënten) en een Nimbus®-matras (3094 

patiënten) werd aangevraagd, werden gebruikt bij de verwerking van de gegevens en de 

voorstelling van de resultaten. Alle afdelingen van het UZ-Gent werden opgenomen in het 

onderzoek. Deze afdelingen werden opgesplitst in vijf clusters, de cluster Chirurgie, de cluster 

Interne, de cluster Kritieke, de cluster Pediatrie-Materniteit-Psychiatrie en de cluster 

Operatiekwartier. In de analyse werden enkel de resultaten van de gegevens van de cluster 

Chirurgie en Interne nader besproken. Tot de cluster ‘Chirurgie’  behoren 15 afdelingen.  Tot de 

Cluster ‘Interne’ behoren 13 afdelingen. Tot de Cluster ‘Kritieke’ behoren 5 afdelingen. Tot de 
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cluster ‘Pediatrie-Materniteit en Psychiatrie’ (Ped/Mat/Psy) behoren 6 afdelingen en tot de cluster 

‘OK’ behoren 3 afdelingen (Zie Appendix 3 – Tabel 1). 

 

7.3.5. Onderzoeksvariabelen 

De volgende gegevens werden per patiënt verkregen: de aanvraagdatum, de leveringsdatum en 

de stopdatum van de matras; de cluster waar de matras werd aangevraagd, geleverd en gestopt; 

de Bradenscore bij de aanvraag van de matras; de motivatie om een matras aan te vragen bij 

een afwijking van de Bradenscore; de opname- en ontslagdatum van de patiënt in het ziekenhuis; 

en de bestemming van de patiënt na het ontslag uit het ziekenhuis. 

 

7.3.6. Statistische data-analyse 

Van de beschikbare gegevens van het onderzoek A werd er een codeboek opgesteld dat bestond 

uit de namen van de verschillende variabelen, hun label en de mogelijke waarden. De verwerking 

van de resultaten gebeurde anoniem en a.d.h.v. het statistisch softwareprogramma SPSS 12.0. 

 

Wanneer bij onderzoeksvraag 2, de niet normaal verdeelde variabele ‘Bradenscore’ bij de 

aanvraag van een alternerende matras (AXC of Nimbus) tussen de vier jaren voor de clusters 

Chirurgie en Interne met elkaar werd vergeleken, werd er gebruik gemaakt van de niet-

parametrische Kruskal-Wallis test. De statistische significantiedrempel werd vastgesteld bij een 

P-waarde kleiner dan 0.05. 

 

Wanneer bij onderzoeksvraag 2, de niet normaal verdeelde variabele ‘Bradenscore’ bij de 

aanvraag van een alternerende matras (AXC of Nimbus) tussen de cluster Chirurgie en de cluster 

Interne voor elke jaar met elkaar werd vergeleken, werd er gebruik gemaakt van de niet-

parametrische Mann-Whitney U-test. De statistische significantiedrempel werd vastgesteld bij een 

P-waarde kleiner dan 0.05. 

 

Om bij de onderzoeksvraag 2, te toetsen of er tussen de vier jaren een significant verband 

bestond tussen de variabele ‘een afwijking van de Bradenscore’ en de variabele ‘de cluster waar 

de matras werd aangevraagd’ werd de niet-parametrische Chi-kwadraat toets uitgevoerd. De 

statistische significantiedrempel werd hier vastgesteld bij een P-waarde kleiner dan 0.05. 
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De overige gegevens werden op een descriptieve wijze beschreven. 

 

7.4. Onderzoek B 

7.4.1. Doel 

Het doel van dit onderzoek was na te gaan of de alternerende AXC- en Nimbus-matrassen 

correct gebruikt en ingezet worden bij de patiënten. Correct betekent hier, gebaseerd op ‘het 

huidige decubitusprotocol’ en op ‘de procedure voor de aanvraag van huurbedden en matrassen’ 

ingevoerd in het ziekenhuis. Een tweede doel van dit onderzoek was na te gaan in welke mate 

deze alternerende matrassen comfortabel worden ervaren door de patiënten. 

 

7.4.2. Onderzoeksvragen 

In dit onderzoek worden de volgende onderzoeksvragen beantwoord: 

 

1. Doen er zich wijzigingen voor over de tijd bij het gebruik van alternerende matrassen 

binnen het UZ-Gent? 

2. In welke mate wordt ‘de procedure voor de aanvraag van alternerende matrassen’ 

opgevolgd door de verpleegkundigen? 

3. In welke mate wordt ‘het decubitusprotocol’ opgevolgd, bij de patiënten, verpleegd op 

een alternerende matras? 

4. In welke mate worden de alternerende matrassen die beschikbaar zijn in het UZ-Gent, 

comfortabel ervaren door de patiënten?  

 

7.4.3. Onderzoeksdesign 

Het onderzoek heeft een prospectief – descriptief design. 

 

7.4.4. Onderzoeksopzet 

Het onderzoek werd uitgevoerd in het UZ-Gent en liep gedurende drie maanden van dinsdag 9 

december 2003 t.e.m. vrijdag 12 maart 2004. Bij de patiënten die deelnamen aan het onderzoek 

werd nagegaan of de alternerende matrassen correct, volgens het decubitusprotocol, werden 

gebruikt en ingezet bij de patiënten. Er werd hen tevens gevraagd in welke mate ze de 

alternerende matras comfortabel vonden. 
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Het onderzoek vond plaats op 28 afdelingen in het UZ-Gent. De 28 deelnemende afdelingen in 

het UZ Gent werden verdeeld in clusters. Enkel de patiënten die verbleven op de afdelingen van 

de cluster ‘Chirurgie’ en de cluster ‘Interne’ namen deel aan het onderzoek. Op dinsdag ging de 

onderzoeker eerst langs bij de patiënten die verbleven op de afdelingen in het gebouw K12 en 

vervolgens naar de patiënten die verbleven op de afdelingen in de gebouwen K1, K2 en K7. Op 

vrijdag startte de onderzoeker eerst op de afdelingen in de gebouwen K1, K2 en K7 en 

vervolgens op de afdelingen in het gebouw K12. Tot de cluster ‘Chirurgie’  behoren 15 

afdelingen. Tot de Cluster ‘Interne’ behoren 13 afdelingen (zie Appendix 3 – Tabel 1).  

 

Gedurende de drie maanden werd elke dinsdag en vrijdag, in totaal 28 dagen, telkens aan een 

zestal gerandomiseerd geselecteerde patiënten met een nieuwe aanvraag van een alternerende 

matras gevraagd of ze wensten deel te nemen aan het onderzoek. Van deze zes patiënten 

werden telkens voor 4 patiënten een AXC-matras aangevraagd en telkens voor 2 patiënten een 

Nimbus-matras aangevraagd. De procedure van het onderzoek werd aan de proefpersonen 

uitgelegd en er werd hen een informatiebrief (zie Appendix 4 – Formulier 2, 3 en 4) overhandigd. 

Aan alle patiënten werd toestemming gevraagd voor de deelname aan het onderzoek. Indien een 

proefpersoon niet zelfstandig kon beslissen of hij/zij wou deelnemen aan het onderzoek, dan 

werd de toestemming aan de familie gevraagd. Wanneer er geen familie aanwezig was of 

wanneer de patiënt geen familie had die vrijwillig kon toestemmen in de registratie van zijn/haar 

gegevens, werd de vraag aan de hoofdverpleegkundige of de verantwoordelijke verpleegkundige 

gesteld. Indien de proefpersoon of een daarvoor bevoegd persoon toestemde, werd als 

inclusiecriteria ‘het informed consent formulier’ (zie Appendix 4 – Formulier 5, 6 en 7) 

ondertekend, als bewijs van toestemming tot de deelname van de studie. Patiënten werden 

geëxcludeerd indien ze geen toestemming gaven tot deelname aan het onderzoek of indien ze op 

een IZ-, OK-, of op een pediatrische afdeling lagen. De onderzoeker bleef alle deelnemende 

patiënten opvolgen totdat de huur van de matras voor deze patiënten werd opgezegd. De 

proefpersonen waren zowel mannen als vrouwen.  

 

7.4.4.1. Onderzoeksvariabelen 

Bij elke patiënt die deelnam aan het onderzoek werden een aantal gegevens verzameld aan de 

hand van het onderzoeksformulier (zie Appendix 4 – Formulier 8). Op het formulier werden de 

naam en het identificatienummer van de patiënt genoteerd. De opnamedatum en de 
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ontslagdatum van de patiënt in het ziekenhuis, het geslacht, de leeftijd en het gewicht van de 

patiënt werden geregistreerd. De dienst waar de patiënt tijdens het onderzoek verbleef en het 

type alternerende matras dat voor de matras was aangevraagd, werden bijgehouden. De 

aanvraagdatum, de startdatum en de stopdatum van de huur van de matras voor de patiënt 

werden genoteerd. Vanaf de eerste meting bij de patiënt werd de Bradenschaal ingevuld en werd 

a.d.h.v. een Likertschaal de comfortbeleving van de patiënt op de matras bevraagd. Hiernaast 

werden tijdens elke meting de overige preventieve maatregelen die bij de patiënt toegepast 

werden, zowel in het bed als in de zetel, nauwkeurig geregistreerd. Er werd gekeken of de 

techniek ‘zwevende hielen’  bij de patiënt werd toegepast (in bed en in de zetel) en of deze 

preventieve maatregel effectief werd toegepast. Er werd gekeken of er kussens in het bed of de 

zetel lagen, welke houding de patiënt aannam in het bed of in de zetel en of er wisselhouding 

werd toegepast bij de patiënt in bed of in de zetel.  

Tijdens elke meting bij de patiënt werd ook de instelling van de matras gecontroleerd. Er werd 

nagekeken of de stekker in het stopcontact stak en of de matras effectief werkte. Bij de patiënten 

die op een AXC-matras lagen werd er nagegaan of de AXC- matras was afgesteld op het gewicht 

van de patiënt en of bij patiënten in zittende houding in bed de AXC-matras met 20 kg werd 

bijgesteld. Bij elk eerste bezoek bij een patiënt werd aan de verantwoordelijke verpleegkundige 

gevraagd welke de reden was waarom voor deze patiënt een alternerende matras werd 

aangevraagd. Vanaf het tweede en de daarop volgende bezoeken bij een patiënt werd telkens 

aan de verantwoordelijke verpleegkundige gevraagd of de alternerende matras bij de patiënten 

nog steeds nodig was. 

 

7.4.4.2. Hulpmiddelen 

De gebruikte matrassen tijdens de studie waren de AXC®- en de Nimbus®-matras, twee 

producten van de firma Huntleigh Healthcare NV.  

De Alpha-X-Cell®-matras (AXC) bestaat uit een pomp met een oplegsysteem. Het oplegsysteem 

wordt bovenop de standaard ziekenhuismatras gelegd. Het systeem is geschikt voor patiënten 

die een medium tot hoog risico hebben om decubitus te ontwikkelen, of patiënten die reeds 

oppervlakkige decubituswonden hebben ontwikkeld. De pomp, welke over het bed kan hangen of 

op de grond kan worden geplaatst, heeft een aan en uit knop. De matras is gemaakt uit 20 cellen. 

Patiënten van 40 tot 140 kg kunnen verpleegd worden op het systeem. Indien noodzakelijk mag, 

voor de patiënten met een lager gewicht, de knop ‘gewicht’ op minimum ingesteld worden. Elke 
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set van cellen wordt opgeblazen en leeggezogen over een 10 minuten cyclus. Een hart-long 

reanimatie (CPR) trekring aan het hoofd van de matras staat het snel leeglopen van de cellen 

toe, om de CPR procedures te kunnen toepassen. De cellen zijn beschermd door een waterproof 

en zijn damp en geur doorlaatbaar. Ze bevatten langs beide kanten een strechovertrek (Rithalia, 

2000; Williams, 1995). 

De firma Huntleigh Healthcare NV introduceerde zijn eerste originele Nimbus® alternerende 

matrasvervanger voor de preventie van drukwonden in 1989. De volgende generatie Nimbus® 2 

werd geïntroduceerd in 1993. In november 1997, werd de Nimbus® 2 vervangen door de 

Nimbus® 3. Dit product werd ontwikkeld volgens de nieuwe richtlijnen voor de fabricage van 

medisch apparatuur neergelegd door de Europese gemeenschap (Young, 1998). De Nimbus® 3 

heeft wel een aantal kenmerken van de originele Nimbus® matras behouden. De individuele 

cellen hebben een constructie in de figuur van een achtvorm en een cyclus van 10 minuten. 

Wanneer de matras zich in opgeblazen toestand bevindt, bereikt elke cel 20.32 cm in hoogte. De 

nieuwe ontwikkeling is de inbouw van de vijf hielbeschermende cellen aan het voeteinde van de 

matras (Evans et al., 2000). Deze zijn kracht afnemende cellen, welke verzekeren dat de 

individuele cellen neergetrokken worden gedurende het aflatende gedeelte van de cyclus. Hun 

doel is om de druk weg te nemen aan het kwetsbare hiel oppervlak. Zoals bij de Nimbus® 2, 

heerst er bij de cellen aan het hoofdgedeelte een constante druk, voor het comfort van de patiënt. 

Het rompgedeelte heeft cellen om alternerende en statische druk karakteristieken met elkaar te 

combineren, dit om de patiënt te ondersteunen in de liggende en zittende positie. Dit voorkomt 

het onderuitzakken onder het bekkenoppervlak. Het opblazen van de cel wordt beïnvloed door 

het automatisch sensorkussen dat onder de cellen ligt. Dit past de druk binnen de cellen aan, als 

antwoord op de patiënt zijn gewicht en positie. De rest van de cellen werken op een dynamische 

cyclus om drukverlaging te maximaliseren. De Nimbus® 3 is geïndiceerd voor de behandeling 

van patiënten met alle graden van decubitusletsels en voor de preventie voor patiënten die een 

zeer hoog risico vertonen voor het ontwikkelen van decubituswonden. Het systeem is geschikt 

voor personen met een gewicht van minimum 40 kg en niet aangewezen bij patiënten boven de 

250 kg (Young, 1998). 

 

7.4.5. Onderzoeksprocedure 

Alvorens met het onderzoek te starten, werd toestemming gevraagd en verkregen van het 

Ethisch Comité en de Directie van het Universitair Ziekenhuis Gent. 
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Bij elk bezoek aan een proefpersoon werd de mate waarin de patiënt risico liep op de 

ontwikkeling van decubitus gescoord aan de hand van de Bradenschaal en werd a.d.h.v. een 

Likertschaal de comfortbeleving van de patiënt gescoord. Tevens werden de overige 

preventiematerialen en –maatregelen die bij de patiënt werden toegepast, zowel in het bed als in 

de zetel, door de onderzoeker geregistreerd. Hiernaast werd ook de instelling en de werking van 

de matras, waarop de patiënt lag, gecontroleerd en genoteerd. Bij elk eerste bezoek bij een 

patiënt werd aan de verantwoordelijke verpleegkundige gevraagd welke de reden was waarom 

voor de patiënt een matras werd aangevraagd. Indien er een afwijking was bij de aanvraag van 

de matras werd eveneens een motivatie gevraagd. Bij het tweede en de daarop volgende 

bezoeken werd steeds aan de verantwoordelijke verpleegkundige gevraagd waarom de matras 

nog steeds nodig bleef bij de patiënt.  

 

7.4.6. Statistische data-analyse 

Van de databanken werd er een codeboek opgesteld dat bestond uit de namen van de 

verschillende variabelen, hun label en de mogelijke waarden. De verwerking van de resultaten 

gebeurde anoniem en a.d.h.v. het statistisch softwareprogramma SPSS 12.0. 

Er werd telkens eerst een weergave gegeven van de resultaten voor een AXC-matras en nadien 

een weergave van de resultaten voor een Nimbus-matras.  

 

Wanneer bij de onderzoeksvraag 2, de niet normaal verdeelde variabele ‘Bradenscore’ bij de 

aanvraag van een alternerende matras (AXC of Nimbus) tussen de drie maanden van de studie 

voor beide clusters (Chirurgie en Interne) met elkaar werd vergeleken, werd er gebruik gemaakt 

van de niet-parametrische Kruskal-Wallis test. De statistische significantiedrempel werd 

vastgesteld bij een P-waarde kleiner dan 0.05. 

 

Wanneer bij de onderzoeksvraag 2, de niet normaal verdeelde variabele ‘Bradenscore’ bij de 

aanvraag van een alternerende matras (AXC of Nimbus) tussen de cluster Chirurgie en de cluster 

Interne voor elke maand van de studie afzonderlijk met elkaar werd vergeleken, werd er gebruik 

gemaakt van de niet-parametrische Mann-Whitney U-test. De statistische significantiedrempel 

werd hier vastgesteld bij een P-waarde kleiner dan 0.05. 
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Om bij onderzoeksvraag 2, te toetsen of er tussen de drie maanden van de studie een significant 

verband bestond tussen de variabele ‘een afwijking van de Bradenscore’ en de variabele ‘de 

clusters waar de matras werd aangevraagd’ werd de niet-parametrische Chi-kwadraat toets 

uitgevoerd. De statistische significantiedrempel werd vastgesteld bij een P-waarde kleiner dan 

0.05.  

 

De overige onderzoeksvragen werden op een descriptieve wijze beschreven. 

 



34 

 

HOOFDSTUK 8: STATISTISCHE UITWERKING EN BESPREKING VAN DE 

ONDERZOEKSRESULTATEN 

De weergave van de statistische uitwerking van de onderzoeksresultaten werd opgesplitst in 

twee onderzoeken. In onderzoek A werden de resultaten van de gegevens van de vier jaren 

(2001, 2002, 2003, 2004) weergegeven. In onderzoek B werden de resultaten van de gegevens 

van de drie maanden van de prospectieve studie geanalyseerd en besproken. 

 

8.1. Onderzoek A  

In totaal telde de steekproef 7922 patiënten. Er werd voor 4049 patiënten een AXC-matras, voor 

3094 patiënten een Nimbus-matras, voor 754 patiënten een Nimbus-matras in permanente huur, 

voor 23 patiënten een Kindernimbus-matras♣, en voor 2 patiënten een Alpha-Reliëf-matras♣ 

aangevraagd. Door de afdelingen van de cluster Chirurgie werden 1898 AXC-matrassen en 914 

Nimbus-matrassen aangevraagd. Door de afdelingen van de cluster Interne werden 1764 AXC-

matrassen en 1734 Nimbus-matrassen aangevraagd. De gebruikscijfers van de alternerende 

AXC- en Nimbus-matrassen voor de cluster Chirurgie en de cluster Interne worden in deze studie 

geanalyseerd en besproken. De gebruikscijfers van de alternerende matrassen voor de andere 

clusters; met name de cluster Pediatrie / Materniteit / Psychiatrie, de cluster Kritieke en de cluster 

OK (operatiekwartier); worden in deze studie niet geanalyseerd. In de figuren 7 t.e.m. 11 van 

Appendix 1 wordt er wel telkens een overzicht weergegeven van de gebruikcijfers van de 

alternerende matrassen voor de vijf verschillende clusters aanwezig in het UZ-Gent. 

 

 

 

 

                                                      
♣ Kindernimbus-matras: Een systeem ideaal voor kinderen met het risico op de ontwikkeling van decubitus of met 

bestaande decubituswonden (www.huntleigh-healthcare.com). 
♣ Alpha-Reliëf-matras: Een therapie systeem ten behoeve van patiënten die een hoog decubitusrisico lopen, of met 

bestaande decubituswonden tot en met stadium 2 (www.huntleigh-healthcare.com) 
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8.1.1. Onderzoeksvraag 1: Doen er zich wijzigingen voor over de tijd? 

8.1.1.1. Een weergave van de gebruikscijfers van de AXC-matras voor heel het ziekenhuis 

Tabel 8.1: De gebruikscijfers van de AXC-matras in het UZ-Gent van het jaar 2001 t.e.m. 
2004 

AXC-matras 2001 2002 2003 2004 Totaal 
Aantal 
aangevraagde 
systemen (%) 

873 
21.6 

1029 
25.4 

1057 
26.1 

1090 
26.9 

4049 
100 

Aantal geleverde 
systemen (%) 

873 
21.6 

1028 
25.4 

1058 
26.1 

1090 
26.9 

4049 
100 

Aantal gestopte 
systemen (%) 

838 
21 

1012 
25.4 

1059 
26.5 

1082 
27.1 

3991 
100 

Aantal  
huurdagen (%) 

16920 
20.4 

21443 
25.8 

21031 
25.3 

23692 
28.5 

83086 
100 

Gemiddelde 
ligduur/patiënt 
(in dagen) 

 
20 

 
21 

 
20 

 
22 

 

 
21 

Huurkostprijs/dag 
(in euro) 

5.2 � 
 

5.2 � 
 

5.2 � 
 

5.2 � 
 

5.2 � 
 

Huurkostprijs 
(in euro) (%) 

87984.00 � 
20.4 

111503.60 � 
25.8 

109361.20 � 
25.3 

123198.40 � 
28.5 

432047.20 � 
100 

     AXC-matras = Alpha-X-Cell-matras 
 

In Tabel 8.1 worden de gebruikscijfers van de AXC-matras in het UZ-Gent van het jaar 2001 

t.e.m. 2004 weergegeven. Elk jaar nam het aantal aangevraagde AXC-matrassen toe (zie 

Appendix 1 – Figuur 1). In 2002 deed zich de grootste stijging voor, met een stijging van 3.8% 

t.o.v. 2001. Het aantal aangevraagde AXC-systemen in 2003 steeg met 0.7% t.o.v. 2002 en in 

2004 steeg het aantal met 0.8% t.o.v. 2003. De gegevens over het aantal geleverde AXC-

systemen waren net dezelfde als deze van het aantal aangevraagde systemen (zie Appendix 1 – 

Figuur 2). Tussen 2002 en 2001 was er een stijging (5.4%) van het aantal huurdagen van de 

AXC-matras (zie Appendix 1 – Figuur 4). De gemiddelde ligduur per patiënt steeg van 20 naar 21 

dagen. Tussen 2002 en 2003 was er een stijging (0.7%) van het aantal aangevraagde AXC-

systemen, maar was er een daling (0.5%) van het aantal huurdagen. De gemiddelde ligduur per 

patiënt daalde van 21 naar 20 dagen. Van 2003 naar 2004 was er een stijging van 3.2% van het 

aantal huurdagen. De gemiddelde ligduur per patiënt steeg toen van 20 naar 22 dagen. (zie 

Appendix 1 - Figuur 5). De schommelingen die zich voordeden bij het totaal aantal huurdagen 

weerspiegelden zich in de totale huurkostprijs van de AXC-systemen voor heel het ziekenhuis. 

De totale huurkostprijs van de AXC-systemen steeg met 8.1% van 2001 naar 2004 (zie Appendix 

– Figuur 6). Het was een stijging van 35214.4 �. 
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8.1.1.2. Een weergave van de gebruikscijfers van de Nimbus-matras voor heel het ziekenhuis 

Tabel 8.2: De gebruikscijfers van de Nimbus-matras in het UZ-Gent van het jaar 2001 t.e.m. 
2004 

Nimbus-matras 2001 2002 2003 2004 Totaal 
Aantal aangevraagde  
systemen (%) 

751 
24.3 

748 
24.1 

779 
25.2 

816 
26.4 

3094 
100 

Aantal geleverde  
systemen (%) 

751 
24.3 

747 
24.1 

780 
25.2 

816 
26.4 

3094 
100 

Aantal gestopte  
systemen (%) 

721 
23.6 

737 
24.2 

780 
25.6 

813 
26.6 

3051 
100 

Aantal  
huurdagen (%) 

15155 
22.1 

17652 
25.8 

17479 
25.5 

18156 
26.5 

68442 
100 

Gemiddelde  
ligduur/patiënt  
(in dagen) 

21 
 

24 
 

22 
 

22 
 

22 
 

Huurkostprijs/dag  
(in euro) 

15.44 � 
 

15.44 � 
 

15.44 � 
 

15.44 � 
 

15.44 � 
 

Huurkostprijs  
(in euro) 
(%)  

233993.20  
� 

22.1 

272546.88 
 � 

25.8 

269875.76  
� 

25.5 

280328.64 
 � 

26.5 

1056744.48 
 � 

100 
 

In Tabel 8.2 worden de gebruikscijfers van de Nimbus-matras in het UZ-Gent van 2001 t.e.m. 

2004 weergegeven. Bij het aantal aangevraagde Nimbus-matrassen was er bijna geen verschil 

tussen 2001 en 2002 (zie Appendix 1 – Figuur 1).  Tussen 2002 en 2003 deed er zich een stijging 

voor van 1.1% en een stijging van 1.2% tussen 2003 en 2004. De gegevens over het aantal 

geleverde alternerende Nimbus-systemen waren identiek als deze van het aantal aangevraagde 

systemen (zie Appendix 1 – Figuur 2). 

Tussen 2001 en 2002 was er een stijging van 3.7% van het aantal huurdagen (zie Appendix – 

Figuur 4). De gemiddelde ligduur per patiënt nam toe van 21 naar 24 dagen. In 2002 en 2003 

waren het aantal huurdagen zeer gelijkend, maar de gemiddelde ligduur per patiënt daalde van 

24 naar 22 dagen. Van 2003 naar 2004 nam het aantal huurdagen met 1% toe. De gemiddelde 

ligduur per patiënt bleef 22 dagen. (zie Appendix – Figuur 5). De schommelingen die zich 

voordeden bij het totaal aantal huurdagen weerspiegelden zich ook terug in de totale 

huurkostprijs van de Nimbus-systemen voor heel het ziekenhuis. De totale huurkostprijs van de 

Nimbus-systemen steeg met 4.4% van 2001 naar 2004 (zie Appendix – Figuur 6). De 

huurkostprijs steeg met 46335.44 �. 
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8.1.1.3. Discussie over de gebruikscijfers van de AXC- en Nimbus-matras voor heel het 

ziekenhuis 

In heel het ziekenhuis nam praktisch elk jaar het aantal aangevraagde AXC en Nimbus-systemen 

toe. De alternerende AXC- en Nimbus-matrassen werden in het ziekenhuis hoofdzakelijk bij de 

clusters Chirurgie en Interne aangevraagd (zie Appendix 1 – Figuur 7). Bij het gemiddeld aantal 

aangevraagde AXC-systemen werden bij de cluster Chirurgie 3.8% meer AXC-matrassen 

aangevraagd dan bij de cluster Interne. Bij de cluster Interne werden gemiddeld 31% meer 

Nimbus-matrassen aangevraagd t.o.v. de cluster Chirurgie. Bij de AXC-matras werd in heel het 

ziekenhuis de hoogste stijging (3.8%) van het aantal aangevraagde systemen geregistreerd in de 

overgang van 2001 naar 2002. Op 11 december 2000 werd er in het ziekenhuis overgeschakeld 

van telefonische contacten en schriftelijke administratie, naar de inschakeling van het 

elektronische intranet, om de gewenste speciale huurbedden en -matrassen aan te vragen. 

Mogelijk werden de verpleegkundigen pas in het tweede jaar (2002) meer vertrouwd met het 

intranetsysteem. Tijdens het eerste jaar (2001) kenden de verpleegkundigen misschien nog een 

zekere drempelvrees om via het intranet de alternerende matrassen aan te vragen. Nochtans 

deed zich deze verschuiving niet voor bij de Nimbus-matras. Bij de Nimbus-matras was er net 

een stabilisatie tussen 2001 en 2002 wat betreft het aantal aangevraagde systemen. Een 

mogelijke verklaring is het feit dat de verpleegkundigen in de eerste twee jaren van het gebruik 

van het intranet, misschien een zeer duidelijk en strikt onderscheid maakten tussen hoogrisico- 

en laagrisicopatiënten. Patiënten waarvoor toen een Nimbus-matras werd aangevraagd, mochten 

enkel een Bradenscore van 6 t.e.m.9 hebben. Bij afwijkingen van de Bradenscore mocht wellicht 

geen Nimbus-matras aangevraagd worden en werd er geopteerd voor een AXC-matras, 

aangezien de huur van een Nimbus-matras duurder is dan van een AXC-matras. Bij een twijfel- 

of grensgeval schakelden de verpleegkundigen mogelijk sneller een AXC-matras in, dan een 

Nimbus-matras. In de daarop volgende jaren, werd er mogelijk soepeler omgesprongen met deze 

grenzen, waardoor er ook sneller Nimbus-matrassen werden aangevraagd, ook bij afwijkingen. 

Zowel bij de AXC- als bij de Nimbus-matrassen nam, zoals bij de andere jaren, in 2003 het aantal 

aangevraagde systemen toe. Maar enkel in 2003 nam in vergelijking met de andere jaren de 

gemiddelde ligduur per patiënt af. Uit gegevens die de onderzoeker van het UZ-Gent heeft 

ontvangen, kan worden opgemerkt dat in het jaar 2003, in vergelijking met de andere jaren, meer 

bijscholingen werden aangeboden, rond het thema ‘decubitus’ (zie Appendix 3 – Tabel 2). Tijdens 

de opleidingsdagen in 2003 waren de verpleegkundigen van de cluster Chirurgie het meest 
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vertegenwoordigd, gevolgd door de verpleegkundigen van de cluster 

Pediatrie/Materniteit/Psychiatrie; de cluster Kritieke en tenslotte de cluster Interne. De bijscholing 

had mogelijk als gevolg dat de verpleegkundigen in 2003 beter risicopatiënten konden scoren. 

Hierdoor werd enerzijds zo snel als mogelijk bij deze risicopatiënten de nodige matras 

ingeschakeld, wat eventueel de stijging in het aantal aangevraagde systemen verklaard. 

Anderzijds werden, door het beter scoren, de patiënten die geen risico meer liepen sneller 

opgemerkt en werd voor hen de huur van de matras ook sneller gestopt. De patiënten bleven 

hierdoor niet meer nodeloos lang op de matras liggen.  

In 2004 nam zowel voor de AXC- als voor de Nimbus-matras, de totale huurkostprijs voor het 

ziekenhuis terug toe. Hieruit blijkt dat bijscholing mogelijk een belangrijke invloed heeft op de 

inschakeling van de alternerende matrassen door de verpleegkundigen en als gevolg op de totale 

kostprijs voor het ziekenhuis. Het frequent en regelmatig aanbieden door het ziekenhuis, van 

bijscholing en opleidingsdagen aan de verpleegkundigen, als opfrissing van de reeds vergaarde 

kennis, zou een terugval in de kost, zoals in 2004, mogelijk kunnen tegengaan.  

 

8.1.2. Onderzoeksvraag 2: In welke mate wordt ‘de procedure voor de aanvraag van 

alternerende matrassen’ opgevolgd door de verpleegkundigen?  

8.1.2.1. Is er een verschil in de Bradenscore tussen de clusters en tussen de jaren 

� AXC-matras 

Zowel bij de cluster Chirurgie als bij de cluster Interne was de mediaan van de Bradenscore bij de 

aanvraag in 2001 en 2002 gelijk aan 11 (IQR♣ 10-12). In 2003 en 2004 was voor beide clusters 

de mediaan gelijk aan 10 (IQR 9-12) (zie Figuur 8.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                      
♣ IQR = Interkwartielrange 
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Figuur 8.1: De Bradenscore bij de aanvraag van een AXC-matras voor de cluster Chirurgie en de 
cluster Interne per jaar (° = outliers; * = extremen) 

 

Voor beide clusters werd aan de hand van een Kruskal-Wallis test de Bradenscore bij de 

aanvraag van een AXC-matras tussen de vier jaren met elkaar vergeleken en geanalyseerd. 

Zowel bij de cluster Chirurgie, als bij de cluster Interne was er een significant verschil (KW: df = 3; 

P < 0.05) tussen de jaren. Om te bepalen tussen welke jaren er een significant verschil 

voorkwam, werd een Mann-Witney-U test uitgevoerd. Uit de resultaten blijkt dat er bij beide 

clusters een significant verschil voorkwam tussen 2001 en 2003 (P < 0.05); tussen 2001 en 2004 

(P < 0.05); tussen 2002 en 2003 (P < 0.05) en tussen 2002 en 2004 (P < 0.05). 

 

Vervolgens werd via een Mann-Witney-U test voor elk jaar de Bradenscore bij de aanvraag van 

een AXC-matras tussen de clusters Chirurgie en Interne met elkaar vergeleken en geanalyseerd. 

Enkel in 2002 was er een significant verschil (P < 0.05). Mogelijks verklaart de extreme 

Bradenscore van 21 dit resultaat. In de andere drie jaren waren er geen significante verschillen 

tussen de clusters.  
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� Nimbus-matras 

Bij de cluster Chirurgie was de mediaan van de Bradenscore bij de aanvraag van een Nimbus-

matras in de vier jaren gelijk aan 9. In 2001 en 2002 was de interkwartielrange: IQR 8-9, in 2003 

en 2004 bedroeg de IQR 8-11. Bij de cluster Interne was de mediaan van de Bradenscore bij de 

aanvraag van een Nimbus-matras in 2001 en 2002 gelijk aan 8 (IQR 7-9), in het jaar 2003 gelijk 

aan 10 (IQR 8-11) en in het jaar 2004 gelijk aan 9 (IQR 8-11) (zie Figuur 8.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 8.2: De Bradenscore bij de aanvraag van een Nimbus-matras voor de cluster Chirurgie en 
de cluster Interne per jaar ( ° = outliers; * = extremen) 

 

Voor beide clusters, Chirurgie en Interne, werd aan de hand van een Kruskal-Wallis test de 

Bradenscore bij de aanvraag van een Nimbus-matras tussen de vier jaren met elkaar vergeleken 

en geanalyseerd. Zowel bij de cluster Chirurgie als bij de cluster Interne was er een significant 

verschil (KW: df = 3; P < 0.05) tussen de jaren.  

Uit de resultaten van de Mann-Witney-U test bleek dat er bij de cluster Chirurgie en de cluster 

Interne een significant verschil voorkwam tussen 2001 en 2003 (P < 0.05); tussen 2001 en 2004 

(P < 0.05); tussen 2002 en 2003 (P < 0.05) en tussen 2002 en 2004 (P < 0.05). Enkel bij de 

cluster Interne deed er zich een significant verschil voor tussen de jaren 2003 en 2004 (P < 0.05). 

Mogelijks kan dit laatste verklaard worden door het feit dat er in 2003 zich meer outliers 
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voordeden. De IQR (8-11) was in beide jaren hetzelfde, maar de mediaan van de Bradenscore 

was verschillend. 

 

Vervolgens werd via een Mann-Witney-U test voor elk jaar de Bradenscore bij de aanvraag van 

een Nimbus-matras tussen de cluster Chirurgie en de cluster Interne met elkaar vergeleken en 

geanalyseerd. In 2001 en 2002 waren er significante verschillen (P < 0.05)  tussen de cluster 

Chirurgie en de cluster Interne wat betreft de verdeling van de Bradenscore bij de aanvraag van 

een Nimbus-matras.  

 

� Discussie AXC-matras en Nimbus-matras 

Het is opmerkzaam dat voor beide clusters de Bradenscore bij de aanvraag van zowel de AXC-

matras als van de Nimbus-matras in de eerste twee jaren duidelijk verschilt van de laatste twee 

jaren van het onderzoek. De Bradenscore bij de aanvraag van een AXC-matras in 2003 en 2004 

daalde t.o.v. de eerste twee jaren (2001 en 2002). Bij de aanvraag van een Nimbus-matras deed 

zich net het tegenovergestelde voor. In 2003 en 2004 steeg de Bradenscore bij de aanvraag 

t.o.v. de eerste twee jaren van de studie. 

Hypothese 1: Dit is mogelijk het gevolg van meer bijscholing in 2003. Door de bijscholingen gaan 

de verpleegkundigen de patiënten misschien anders scoren of maken ze ook meer keuzes 

a.d.h.v. een combinatie van de Bradenscore en hun klinische blik. 

Hypothese 2: In 2003 en 2004 worden de alternerende matrassen sneller aangevraagd met een 

afwijking van de Bradenscore 

 

8.1.2.2. Zijn er afwijkingen van de Bradenscore bij de aanvraag van een matras?  

� AXC-matras 

Wanneer voor een patiënt met een Bradenscore < 9 en > 12 door de verpleegkundige een AXC-

matras werd aangevraagd, werd er afgeweken van de vooropgestelde grenzen (Bradenscore 9 

t.e.m. 12). Bij geen enkele patiënt van beide clusters, Chirurgie en Interne, ontbraken de 

gegevens over de Bradenscore bij de aanvraag van de AXC-matras. In totaal werd in 20.3% van 

de gevallen afgeweken van de Bradenscore bij de aanvraag van een AXC-matras, waarvan 

10.8% bij de cluster Chirurgie en 9.5% bij de cluster Interne (zie Tabel 8.3). De aanvraag van een 

AXC-matras met een afwijking van de Bradenscore steeg in totaal in 2003 met 17.8%, 
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vergeleken met het jaar voordien. Bij de cluster Chirurgie was er een stijging van 9.5% en bij de 

cluster Interne was er een stijging van 8.4%. In het jaar 2002 werd voor 959 patiënten een AXC-

matras aangevraagd en in 2003 slechts voor 10 patiënten minder. Toch blijkt dat er in 2003 met 

17.8% meer AXC-matrassen werden aangevraagd met een afwijking van de Bradenscore. In 

2003 en 2004 werd voor hetzelfde aantal patiënten een AXC-matras aangevraagd, hier was er 

een verschil van 2.7% bij de afwijking van de Bradenscore (zie Tabel 8.3). 

 

Tabel 8.3: Het aantal afwijkingen van de Bradenscore bij de aanvraag van een AXC-matras 
bij de cluster Chirurgie en de cluster Interne overheen de 4 jaren 

Afwijking 
BS 

Cluster 2001 
N = 805 

2002 
N = 959 

2003 
N = 949 

2004 
N = 949 

Totaal 
N = 3662 

  % % % % % 
Neen Chirurgie 46.1 43.5 37.5 37.6 41 

 Interne 40.4 45.1 33.3 35.9 38.7 
 Totaal 86.5 88.6 70.8 73.5 79.7 
       

Ja Chirurgie 7.8 5.8 15.3 14 10.8 
 Interne 5.7 5.5 13.9 12.5 9.5 
 Totaal 13.5 11.4 29.2 26.5 20.3 

         BS = Bradenscore; N = Totaal aantal patiënten waarvoor een AXC-matras werd aangevraagd 
 

Uit de Chi-kwadraat toets bleek dat er zowel bij de aanvraag van een AXC-matras met  een 

afwijking (P = 0.763) en zonder een afwijking (P = 0.314) van de Bradenscore geen significant 

verschil was tussen de clusters Chirurgie en Interne over de vier jaren. 

 

� Nimbus-matras 

Wanneer voor een patiënt met een Bradenscore > 9 door de verpleegkundige een Nimbus-

matras werd aangevraagd, werd er afgeweken van de vooropgestelde grenzen (Bradenscore 6 

t.e.m. 9). Bij geen enkele patiënt van beide clusters, Chirurgie en Interne, ontbraken de gegevens 

over de Bradenscore bij de aanvraag van de Nimbus-matras. In totaal werd voor 31.7% van de 

gevallen een Nimbus-matras aangevraagd met een afwijking van de Bradenscore; waarvan 

11.5% bij de cluster Chirurgie en 20.2% bij de cluster Interne (zie Tabel 8.4). Bij de cluster Interne 

werden er 8.7% meer afwijkingen van de Bradenscore vastgesteld bij de aanvraag van een 

Nimbus-matras dan bij de cluster Chirurgie. Wat hierbij niet uit het oog mag worden verloren, is 

het feit dat bij de cluster Interne op jaarbasis praktisch het dubbel aantal Nimbus-matrassen werd 

aangevraagd. 
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Tabel 8.4: Het aantal afwijkingen van de Bradenscore bij de aanvraag van een Nimbus-
matras bij de cluster Chirurgie en de cluster Interne overheen de 4 jaren 

Afwijking 
BS 

Cluster 2001 
N = 597 

2002 
N = 697 

2003 
N = 684 

2004 
N = 670 

Totaal 
N = 2648 

  % % % % % 
Neen Chirurgie 24.6 29 16.2 22.4 23 

 Interne 60.8 54.5 32.3 34.9 45.3 
 Totaal 85.4 83.5 48.5 57.3 68.3 
       

Ja Chirurgie 6.4 7.3 15.5 16.3 11.5 
 Interne 8.2 9.2 36 26.4 20.2 
 Totaal 14.6 16.5 51.5 42.7 31.7 

           BS = Bradenscore; N = Totaal aantal patiënten waarvoor een Nimbus-matras werd aangevraagd 

 

Uit de Tabel 8.4 blijkt dat de aanvraag van een Nimbus-matras met een afwijking van de 

Bradenscore in het jaar 2003 met 35% steeg t.o.v. het jaar 2002. Bij de cluster Interne deed er 

zich een stijging voor van 26.8% en bij de cluster Chirurgie van 8.2%. In 2004 was er bij de 

afwijking van de Bradenscore een daling van 8.8% t.o.v. 2003. Bij de cluster Chirurgie was er een 

lichte stijging van 0.8% en bij de cluster Interne deed er zich een daling voor van 9.6%. 

Uit de Chi-kwadraat toets bleek dat er een significant verschil was zowel bij de aanvraag van een 

Nimbus-matras met een afwijking (P < 0.05) en zonder een afwijking (P < 0.05) van de 

Bradenscore, tussen de clusters Chirurgie en Interne overheen de vier jaren. 

 

� Discussie AXC- en Nimbus-matras 

Tijdens de vier jaren werd er gemiddeld bij 20.3% van de gevallen een AXC-matras en bij 31.7% 

van de gevallen een Nimbus-matras aangevraagd met een afwijking van de Bradenscore. In 

2003 werden door de verpleegkundigen de meeste AXC- en Nimbus-matrassen aangevraagd 

met een afwijking van de Bradenscore. Bij de AXC-matras was er een stijging van 17.8% en bij 

de Nimbus-matras was er een stijging van 35% t.o.v. 2002, ondanks het feit dat de totaal aantal 

aangevraagde systemen tussen de twee jaren, voor beide systemen zo goed als niet was 

gewijzigd. In 2004 nam het aantal aanvragen met een afwijking van de Bradenscore lichtjes af, 

maar bleef nog hoog.  

Hypothese 1: In 2003 werd er meer bijscholing gegeven aan de verpleegkundigen omtrent het 

thema ‘decubitus’. Misschien werd er door de verpleegkundigen uit de bijscholing geconcludeerd 

dat de Bradenschaal veeleer een richtsnoer is bij de risicobepaling van de patiënt en dat de 

Bradenscore dient gecombineerd te worden met de klinische blik van de verpleegkundige. 
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Ondanks het feit dat een Bradenscore, volgens de vooropgestelde grenzen, een bepaald type 

matras aanbeveelt, nam de klinische blik in sommige gevallen misschien de bovenhand. Hierdoor 

vroegen de verpleegkundigen in 2003 misschien sneller een andere alternerende matras aan, 

dan dat de Bradenscore aangaf. 

Hypothese 2: Mogelijk was er sinds 2003 een minder strenge controle op de invulling van de 

Bradenscore via intranet, bij de aanvraag van een alternerende matras. Door deze versoepeling 

werd er mogelijk meer afgeweken van de Bradenscore om een matras aan te vragen. 

 

8.1.2.3. Welke afwijkingen van de Bradenscore komen het frequentst voor, bij de aanvraag van 

een alternerende matras? 

� AXC-matras 

Wanneer het gemiddelde werd berekend van de Bradenscores voor de vier jaar samen, kwam 

een Bradenscore van 8 (6.5%) het frequentst voor als afwijking bij de aanvraag van een AXC-

matras. In 2001 (5.6%) als in 2002 (4.5%) kwam een Bradenscore van 13 het meest voor als 

afwijking om een AXC-matras aan te vragen. In 2003 (11.8%) en 2004 (11.7%) kwam een 

Bradenscore van 8 het frequentst voor als afwijking om een AXC-matras aan te vragen (zie 

Appendix 1 – Tabel 1). In Appendix 1 – Tabel 3 werd het aantal afwijkingen per jaar opgesplitst 

voor de cluster Chirurgie en de cluster Interne.  

 

� Nimbus-matras 

Wanneer het gemiddelde werd berekend van de Bradenscores voor de vier jaar samen, kwam de 

Bradenscore 10 (10.4%) het frequentst voor als afwijking bij de aanvraag van een Nimbus-matras 

(zie Appendix – Tabel 2). Dit geldde zowel voor de cluster Chirurgie als voor de cluster Interne  

(zie Appendix 1 – Tabel 4). In 2001 (7.4%) en in 2002 (8.7%) kwam de Bradenscore 10 het 

frequentst voor als afwijking om een Nimbus-matras aan te vragen. In 2003 (15.3%) en 2004 

(13.3%) was dit de Bradenscore 12. 

 

� Discussie AXC- en Nimbus-matras 

Bij de aanvraag van een AXC-matras deed zich in 2001 en 2002 de Bradenscore van 13 het 

meest voor als afwijking van de Bradenscore. In 2003 en 2004 waren de percentages van de 

afwijkende Bradenscore van 13 gelijkend bij de aanvraag van een AXC-matras. Het waren 
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hoogstwaarschijnlijk patiënten die door de Bradenschaal net niet werden aangeduid als 

risicopatiënten, maar door de verpleegkundigen wel als risicopatiënten werden beoordeeld. 

Mogelijke redenen hiervoor zijn: 

� De patiënt is beperkt in mobiliteit en zijn/haar algemene toestand gaat achteruit. Hierdoor 

schakelen de verpleegkundigen toch een AXC-matras in. 

� De patiënt moet een (langdurige) ingreep ondergaan en mogelijks zal zijn/haar mobiliteit 

afnemen. Preventief wordt reeds een AXC-matras aangevraagd. 

� In opdracht van de arts wordt de matras aangevraagd. 

� De patiënt heeft reeds niet wegdrukbare roodheid. Preventief wordt er een AXC-matras 

ingeschakeld 

� De patiënt heeft reeds een decubituswonde. Om de heling te bevorderen en om de 

ontwikkeling van andere decubituswonden te voorkomen wordt er een AXC-matras 

aangevraagd. 

� … 

 

In 2003 en 2004 was er een sterke stijging t.o.v. de eerste twee jaren bij de afwijkende 

Bradenscore van 8, bij de aanvraag van een AXC-matras. De Bradenscore geeft aan dat deze 

patiënten hoog risicopatiënten zijn en dat bij hen een Nimbus-matras moeten worden 

ingeschakeld. Toch wordt voor hen een AXC-matras aangevraagd. Mogelijke verklaringen 

hiervoor zijn: 

� Er zijn onvoldoende Nimbus-matrassen in de stock van het ziekenhuis voorhanden 

(stockbreuk), als alternatief wordt een AXC-matras ingeschakeld 

� De verpleegkundigen opteren bij deze patiënten voor een afbouw van een Nimbus-

matras naar een AXC-matras 

� Volgens de klinische blik van de verpleegkundigen lijkt hen een AXC-matras voldoende 

voor deze patiënten, ondanks het feit dat de Bradenscore aangeeft om bij deze patiënten 

een Nimbus-matras in te schakelen. 

� De patiënten vinden de AXC-matras comfortabeler en wensen niet op de Nimbus te 

slapen. 

� … 
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Bij de aanvraag van een Nimbus-matras deed zich in 2001 en 2002 de Bradenscore van 10 het 

meest voor als afwijking van de Bradenscore. Het zijn patiënten die door de Bradenscore net niet 

worden gedefinieerd als hoogrisicopatiënten, maar waarvoor de verpleegkundigen wel een 

Nimbus-matras aanvragen. Mogelijke verklaringen zijn: 

� De patiënt heeft een slechte algemene toestand en gaat snel achteruit. Preventief wordt 

bij hen reeds een Nimbus-matras ingeschakeld 

� Er zijn onvoldoende AXC-matrassen in de stock van het ziekenhuis voorhanden 

(stockbreuk), hierdoor wordt voor de patiënt een Nimbus-matras aangevraagd 

� Uit de anamnese van de patiënt blijkt dat de patiënt tijdens vroegere opnames 

decubituswonden heeft ontwikkeld, als voorzorgsmaatregel wordt toch een Nimbus-

matras ingeschakeld 

� De patiënt is (pre)terminaal. Als comfortzorg wordt bij deze patiënt een Nimbus-matras 

ingeschakeld 

� … 

 

In 2003 en 2004 komt de Bradenscore van 12 het meest voor als afwijking van de Bradenscore 

bij de aanvraag van een Nimbus-matras. Het is een hoge score om voor de patiënt alsnog een 

Nimbus-matras aan te vragen. Ook het percentage van deze afwijking ligt erg hoog (15.3% en 

13.3%). Normaal zou voor deze patiënten een AXC-matras moeten worden aangevraagd. Een 

mogelijke verklaring is dat er onvoldoende AXC-matrassen in de stock van het ziekenhuis 

voorhanden waren (stockbreuk), en dat hierdoor voor de patiënt een Nimbus-matras werd 

aangevraagd. De verklaringen die zijn weergegeven voor de afwijkende Bradenscore van 10 in 

2001 en 2002 zijn ook mogelijk, maar zijn hier minder voor de hand liggend. 
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8.1.2.4. Welke motivaties worden weergegeven om een alternerende matras aan te vragen bij 

een afwijking van de Bradenscore? 

� AXC-matras 

Tabel 8.5: Motivaties om een AXC-matras aan te vragen bij een afwijking van de 
Bradenscore 

Motivatie 2001 
% 

2002 
% 

2003 
% 

2004 
% 

Totaal 
% 

 C I C I C I C I C I 
N 63 46 56 53 142 133 133 119 394 351 

Decubitus 19 21.7 25 16.9 2.1 2.2 5.3 9.2 9.1 9.4 
Beperkte mobiliteit 30.2 52.1 21.4 37.6 1.4 2.2 6 6.7 10.4 15.8 
Medische indicatie 9.5 2.2 7.1 5.7 1.4 0 2.2 2.5 3.8 1.9 
Klinische blik 28.6 15.3 41.1 22.7 12 0.7 9.8 5.9 18.1 7.7 
Defect of Stockbreuk 4.8 8.7 0 3.8 2.1 3.8 1.5 1.7 2 3.7 
Geen motivatie 7.9 0 5.4 13.2 81 91 75.2 74 56.6 61.5 
Totaal 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

   C = cluster Chirurgie; I = cluster Interne; N = Totaal aantal patiënten; Stockbreuk = Onvoldoende    
   AXC-matrassen beschikbaar in de stock 
 

Zoals in Tabel 8.5 (zie ook Appendix 1 – Tabel 5 voor een meer gedetailleerde versie) wordt 

getoond, kwam bij de aanvraag van een alternerende AXC-matras met een afwijking van de 

Bradenscore overheen de vier jaren, het frequentst voor dat er helemaal geen motivatie werd 

gegeven. Namelijk bij de cluster Chirurgie werd in 56.6% en bij de cluster Interne werd in 61.5% 

van de gevallen geen motivatie teruggevonden in de patiëntendatabank van het UZ-Gent. Ofwel 

werd er bij deze patiënten effectief geen motivatie opgegeven in de daarvoor voorziene ruimte op 

het intranet, bij een afwijking van de Bradenscore; ofwel werden deze gegevens niet volledig 

opgenomen in de databank. Dit deed zich in beide clusters hoofdzakelijk voor in de jaren 2003 en 

2004. Bij de cluster Chirurgie werd in 18.1% motivaties weergegeven die de klinische blik van de 

verpleegkundigen weerspiegelden. Zo gaven de verpleegkundigen van de cluster Chirurgie in 

7.1% de volgende motivatie weer bij een afwijking van de Bradenscore: ‘De patiënt ligt op een 

Nimbus-matras en er wordt geopteerd geleidelijk aan af te bouwen, hierdoor wordt er een AXC-

matras aangevraagd’. In 5.1% gaven de verpleegkundigen van deze cluster de motivatie weer: 

‘Er wordt een AXC-matras aangevraagd aangezien er bij de patiënt geen wisselhouding kan 

toegepast worden. In 10.4% van de gevallen gaven de verpleegkundigen motivaties weer, die 

betrekking hadden op de beperkte mobiliteit van de patiënt en in 9.1% waren het motivaties 

omtrent een decubitusproblematiek bij de patiënt (Zie Tabel 8.5). 
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Bij de cluster Interne werd door de verpleegkundigen overheen de vier jaren in 15.8%, motivaties 

weergegeven die de mobiliteitsbeperking van de patiënt aankaartten. In 9.4% waren het 

motivaties die betrekking hadden op een decubitusproblematiek van de patiënt en in 7.7% gaven 

de verpleegkundigen hun klinische blik weer als motivatie om toch een AXC-matras aan te 

vragen bij een afwijking van de Bradenscore. De klinisch blik die het frequentst werd 

weergegeven als motivatie was: ‘Voorlopig is een AXC-matras voldoende’. Hiermee gaven de 

verpleegkundigen aan dat voor deze patiënt met een Bradenscore kleiner dan 9, een AXC-

matras voorlopig nog voldoende was als decubituspreventie, desondanks het protocol in zo’n 

geval eerder de inschakeling van een Nimbus-matras voorstelt (Zie Tabel 8.5).   

Bij de cluster Chirurgie gaf men over de vier jaren gemiddeld in 2% en bij de cluster Interne in 

3.7% aan, een AXC-matras te hebben aangevraagd als vervanging van een andere defecte AXC-

matras of als alternatief aangezien er zich op dat ogenblik een stockbreuk voordeed van de 

gewenste Nimbus- of statische anti-decubitusmatrassen voor de patiënt (zie Tabel 8.5). 

 

� Nimbus-matras 

Tabel 8.6: Motivaties om toch een Nimbus-matras aan te vragen bij een afwijking van de 
Bradenscore 

Motivatie 2001 
% 

2002 
% 

2003 
% 

2004 
% 

Totaal 
% 

 C I C I C I C I C I 
N 37 50 50 65 106 246 108 178 301 539 

Decubitus 24.3 30 16 21.5 1.8 4.4 7.5 2.2 9.6 8.1 
Beperkte mobiliteit 37.8 46 28 42.8 4.7 4.9 12 10.5 15.1 15 
Medische indicatie 29.7 16 16 11.4 6.6 2.4 4.6 1.6 10.2 4.5 
Klinische blik 2.7 4 30 4.5 0.9 2.8 0 1.6 5.6 2.6 
Defect of Stockbreuk 2.7 2 4 6 10.4 4.1 6.4 5.4 6.2 4.5 
Varia 2.7 2 0 0 0 0 0 0.5 0.3 0.3 
Geen motivatie 0 0 6 13.8 75.6 81.3 69.4 78.2 53 64.9 
Totaal 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

    C = cluster Chirurgie; I = cluster Interne; N = Totaal aantal patiënten; ; Stockbreuk = Onvoldoende   
    Nimbus-matrassen beschikbaar in de stock 
 

Uit de Tabel 8.6 (zie ook Appendix 1 – Tabel 6 voor een meer gedetailleerde versie) kan worden 

afgelezen, dat in de meeste gevallen helemaal geen motivatie werd gegeven bij een afwijking van 

de Bradenscore. Bij de cluster Chirurgie werd in 53% van de gevallen en bij de cluster Interne in 

64.9% van de gevallen geen motivatie teruggevonden in de patiëntendatabank van het UZ-Gent 

bij een afwijking van de Bradenscore voor de aanvraag van een Nimbus-matras. Als wordt 

gekeken in welke jaren dit vooral voorkwam, kan worden opgemerkt dat dit duidelijk meer 
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voorkwam in de jaren 2003 en 2004. In het jaar 2001 kwam in geen enkel geval voor dat men 

geen motivatie aangaf om toch een Nimbus-matras aan te vragen bij een afwijking van de 

Bradenscore en in het jaar 2002 was het percentage hiervan zichtbaar kleiner dan in de twee 

hierop volgende jaren. 

Bij de cluster Chirurgie (15%) en de cluster Interne (15.1%) werd door de verpleegkundigen 

motivaties weergegeven met betrekking op de beperkte mobiliteit van de patiënt. Ook in beide 

clusters werden motivaties opgegeven die te maken hadden met een decubitusprobleem van de 

patiënt. Zowel bij de cluster Chirurgie als bij de cluster Interne gaf men overheen de vier jaren in 

gemiddeld 6.2% en 4.5% van de gevallen aan, een Nimbus-matras te hebben aangevraagd als 

vervanging van een andere defecte Nimbus-matras of als alternatief aangezien er zich op dat 

ogenblik een stockbreuk voordeed van de gewenste AXC-matras voor de patiënt (zie Tabel 8.6). 

 

� Discussie AXC- en Nimbus-matras 

In ‘de procedure voor de aanvraag van speciale huurbedden en –matrassen van het UZ-Gent’ 

staat vermeld:  “De keuze van een antidecubitussysteem kan verschillen van de richtlijnen op 

basis van de Bradenschaal. Bij de aanvraag via intranet wordt dan een motivatie aangebracht in 

het blanco veld.” Het invullen van een motivatie in het blanco veld bij een afwijking van de 

Bradenscore wordt aangeraden, maar is niet verplicht bij de aanvraag van een alternerende 

matras. De alternerende matras kan ook bij een afwijking van de Bradenscore aangevraagd 

worden, zonder dat er een opmerking in het veld wordt ingevuld.  

Een opmerkelijke vaststelling bij de aanvraag van een AXC- en een Nimbus-matras was het feit 

dat in beide clusters, Chirurgie (AXC = 56.6%; Nimbus = 53%) en Interne (AXC = 61.5%; Nimbus 

= 64.9%), hoofdzakelijk in de jaren 2003 en 2004, helemaal geen motivatie werd teruggevonden 

in de bestaande patiëntendatabank om toch een AXC- of Nimbus-matras aan te vragen, bij een 

afwijking van de Bradenscore. Een mogelijke verklaring, waarom er geen motivaties werden 

opgegeven, kan zijn dat bij de afwijking van de Bradenscore, de matrassen telefonisch werden 

aangevraagd, zonder het intranet in te schakelen, ofschoon dit erg onwaarschijnlijk lijkt, 

aangezien de percentages erg hoog liggen. Een andere mogelijke verklaring is het feit dat in 

2001 aan de verpleegkundigen de gebruikscijfers en de kost van de alterenerende matrassen per 

afdeling werd gecommuniceerd. Er werd per cluster meegedeeld hoeveel matrassen er werden 

aangevraagd per afdeling, met een afwijking van de Bradenscore en welke motivaties er per per 

afdeling werden weergegeven in het daarvoor voorziene blanco veld op het intranet. In de jaren 
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2002 en 2003 werden deze gegevens niet gecommuniceerd naar de verpleegkundigen. Pas eind 

2004 werd dit opnieuw gedaan. Hieruit kan worden geconcludeerd dat het frequent (jaarlijks of 

maandelijks) weergeven, aan de afdelingen, van de gebruikscijfers van de matrassen, mogelijk 

een doeltreffende werking heeft op het correct aanvragen, gebruiken en stoppen van een 

alternerend systeem. Zo kan er korter op de bal worden gespeeld en kan er sneller worden 

ingegrepen en eventueel gecorrigeerd. Langs de andere kant kan hierdoor ook het personeel 

worden aangemoedigd bij de vaststelling van positieve resultaten.  

 

De overige motivaties die door de verpleegkundigen van de cluster Chirurgie en Interne werden 

geformuleerd in het blanco veld op het intranet waren terechte opmerkingen. Bij de cluster 

Chirurgie werd er over de vier jaar, in de meeste gevallen de klinische blik van de 

verpleegkundigen weergegeven als motivatie om een AXC-matras aan te vragen bij een afwijking 

van de Bradenscore. Zo gaven de verpleegkundigen er in 7.1% de volgende motivatie weer bij 

een afwijking van de Bradenscore: ‘De patiënt ligt op een Nimbus-matras en er wordt geopteerd 

geleidelijk aan af te bouwen, hierdoor wordt er een AXC-matras aangevraagd’. Voor de aanvraag 

van een Nimbus-matras bij de cluster Chirurgie en voor de aanvraag van een AXC- en een 

Nimbus-matras bij de cluster Interne werd door de verpleegkundigen over de vier jaren het 

frequentst motivaties weergegeven die de mobiliteitsbeperking van de patiënt aankaartten, bij 

een afwijking van de Bradenscore. 

 

Om te voorkomen dat verpleegkundigen, in de toekomst, alternerende matrassen nog steeds 

kunnen aanvragen bij een afwijking van de Bradenscore, zonder in het blanco veld een reden op 

te geven die de aanvraag van het alternerend systeem motiveert, zou het ziekenhuis enkele 

kleine aanpassingen kunnen invoeren op het intranet. Wanneer de computer bij de aanvraag van 

een alternerend systeem de Bradenscore berekent en als er zich dan een afwijking voordoet, 

verschijnt er een venster met een voorstel voor een ander anti-decubitussysteem. Op het intranet 

zou er eventueel een aanpassing kunnen uitgevoerd worden, zodat voortaan tegelijkertijd het 

blanco veld bijvoorbeeld een duidelijk opvallende kleur krijgt, waardoor het de aandacht trekt. 

Zodat indien de verpleegkunigen alsnog het gewenste alternerend systeem wil aanvragen, zij 

verplicht worden om in het blanco veld een motivatie weer te geven. Zonder hierin een motivatie 

te noteren zou de aanvraag bij een afwijking van de Bradenscore niet mogen doorgegeven 

kunnen worden. Dit laatste dient ook duidelijk vermeld te worden in het protocol.  
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8.1.3. Onderzoeksvraag 3: In welke mate wordt ‘het decubitusprotocol’ opgevolgd, bij patiënten 

verpleegd op een alternerende matras? 

8.1.3.1.  Wat is de bestemming van de patiënt, wanneer de ontslagdatum van de patiënt uit het 

ziekenhuis overeenkomt met de stopdatum van de huur van de matras?  

� AXC-matras 

Van de AXC-matrassen die in 2001 t.e.m. 2004 werden aangevraagd, werd bij 49.3% (Chirurgie) 

en bij 60.9% (Interne) de huur gestopt op dezelfde datum als wanneer de patiënt uit het 

ziekenhuis werd ontslagen. Zowel bij de cluster Chirurgie als bij de cluster Interne werd ongeveer 

de helft van de patiënten naar huis ontslagen (zie Appendix 1 – Tabel 7).  

 

� Nimbus-matras 

Door de afdelingen van de cluster Chirurgie en de cluster Interne werden er in totaal in de jaren 

2001 t.e.m. 2004 in het UZ-Gent 920 en 1743 Nimbus-matrassen aangevraagd. Hiervan werd bij 

45.8% (Chirurgie) en bij 61.6% (Interne) de huur van de AXC-matras gestopt op dezelfde datum 

als wanneer de patiënt uit het ziekenhuis werd ontslagen. Zowel bij de cluster Chirurgie (58.9%) 

als bij de cluster Interne (42.8%) werden ongeveer de helft van deze patiënten naar huis gestuurd 

na hun ontslag. In gemiddeld 25.3% was het te wijten aan het feit dat de patiënten overleden in 

het ziekenhuis, met als gevolg dat de patiënt werd ontslagen uit het ziekenhuis en gelijkertijd de 

huur werd gestopt (zie Appendix 1 – Tabel 8). 

 

� Discussie AXC- en Nimbus-matras 

Bij de patiënten waarvan de huur van hun AXC- of Nimbus-matras gestopt werd op dezelfde dag 

als wanneer ze ontslagen werden uit het ziekenhuis, werd opgemerkt dat de helft van deze 

patiënten naar huis werden gestuurd na hun ontslag. Dit geldde voor beide clusters. Dit wil 

zeggen dat de verpleegkundigen de laagrisicopatiënten voor hun ontslag niet lieten 

overschakelen van een AXC-matras naar de standaard ziekenhuismatras (traagfoammatras) en 

dat ze bij de hoogrisicopatiënten zelfs niet afbouwden van een Nimbus-matras naar een AXC-

matras of naar de standaard ziekenhuismatras (traagfoammatras). Er kan immers worden van 

uitgegaan dat een groot deel van de patiënten die naar huis ontslaan worden, geen hoog 

decubitusrisico meer hebben en dus onterecht tot op hun ontslag op een Nimbus-matras blijven 

liggen. Tevens zal wellicht het merendeel van al deze patiënten thuis terug op een gewone 
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matras terechtkomen. Indien bij de patiënten deze overschakeling wel zou gebeuren, dan zou de 

kost voor het ziekenhuis al iets verkleinen.  

 

Bij de patiënten die overleden in het ziekenhuis was wellicht het gebruik van de AXC- en Nimbus-

matras tot aan de ontslagdatum gerechtvaardigd. Of de patiënten die na hun ontslag naar een 

ander ziekenhuis of rusthuis werden getransfereerd, ook in die setting op een alternerende 

matras werden gelegd, blijft een open vraag. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat de 

verpleegkundigen van het UZ-Gent de huur van de alternerende matrassen van deze patiënten 

eerder moeten stoppen, indien het nog steeds nodig blijkt voor deze patiënten. 
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8.2. Onderzoek B 

Het onderzoek liep gedurende drie maanden in het UZ-Gent op de 15 afdelingen van de cluster 

Chirurgie en de 13 afdelingen van de cluster Interne. De metingen van de studie werden tijdens 

de 28 dagen telkens tussen 8u en 14u uitgevoerd. In totaal werden van de 446 patiënten, 151 

patiënten geïncludeerd. Er werden tijdens de studie 667 metingen uitgevoerd. Hiervan lagen 

tijdens de metingen 418 patiënten in bed, zaten 213 patiënten in de zetel, waren 31 patiënten 

tijdens de metingen niet aanwezig en was bij 5 patiënten de alternerende matras nog niet 

geïnstalleerd. 

 

Tabel 8.7: Populatie en steekproef van onderzoek B 

 Aantal patiënten Geïncludeerde patiënten 
 C I C I 
Aantal patiënten     

AXC 132 151 49 53 
Nimbus 50 113 13 36 

Geslacht     
Mannen 104 134 39 43 

Vrouwen 78 130 23 46 
Gemiddelde 
leeftijd 

 63 70 63 72 

Gemiddelde  
Bradenscore 

    

AXC 10  
(IQR 8-11) 

10  
(IQR 8-11) 

11  
(IQR 10-12) 

11  
(IQR 10-12) 

Nimbus 10  
(IQR 9-12) 

10  
(IQR 9-12) 

9  
(IQR 8-10) 

8  
(IQR 7-9) 

Mediaan 
Bradenscore 

    

AXC 11 11 10 10 
Nimbus 9 9 10 10 

Gemiddelde 
ligduur (in dagen) 

    

AXC 23  
(IQR 6-28) 

18  
(IQR 7-24) 

25  
(IQR 7-31) 

17  
(IQR 7-21) 

Nimbus 22  
(IQR 8-28) 

21  
(IQR 6-26) 

18  
(IQR 7-29) 

21  
(IQR 7-30) 

Mediaan ligduur  
(in dagen) 

    

AXC 14 12 13 13 
Nimbus 15 14 18 13 
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8.2.1. Onderzoeksvraag 1: Doen er zich wijzigingen voor over de tijd? 

8.2.1.1.  Een weergave van de gebruikscijfers van de AXC-matras tussen de drie maanden van 

de studie voor heel het ziekenhuis 

Bij de gebruikscijfers van de AXC-matras deden er zich geen grote verschillen voor tussen de 

drie maanden van de studie wat betreft het aantal aangevraagde, geleverde en gestopte 

systemen (zie Tabel 8.8). In maand 2 was er wel een stijging van 10.1% wat betreft het aantal 

huurdagen van een AXC-matras, waardoor ook de huurkostprijs voor heel het  ziekenhuis steeg 

met 10.1%. 

 

Tabel 8.8: De gebruikscijfers van de AXC-matras tijdens de 3 maanden van de studie voor 
heel het ziekenhuis 

AXC - matras Maand 1 Maand 2 Maand 3 TOTAAL 
Aantal aangevraagde systemen 105 107 104 316 

% 33.2% 33.9% 33.9% 100% 
Aantal geleverde systemen 104 107 105 316 

% 32.9% 33.9% 33.2% 100% 
Aantal gestopte systemen 109 95 109 313 

% 34.8% 30.4% 34.8% 100% 
Aantal huurdagen 1732 2391 2455 6578 

% 26.3% 36.4% 37.3% 100% 
Gemiddelde ligduur/patiënt (in dagen) 16 25 23 21 
Huurkostprijs/dag (in euro) 5,2 � 5,2 � 5,2 � 5,2 � 
Huurkostprijs (in euro) 9006.40 � 12433.20 � 12766.00 � 34205.60 � 

% 26.3% 36.4% 37.3% 100% 
AXC = Alpha-X-Cell-matras 

 

8.2.1.2.  Een weergave van de gebruikscijfers van de Nimbus-matras tussen de drie maanden 

van de studie voor heel het ziekenhuis 

In maand 2 daalde het aantal aangevraagde en geleverde systemen met 5.1% t.o.v. maand 1. In 

maand 3 was er een daling van 2.6%. Het aantal gestopte systemen daalde ook elke maand. Het 

aantal huurdagen steeg met 0.8% in de tweede maand en daalde in de derde maand met 4.5%. 

De gemiddelde ligduur per patiënt steeg elke maand (zie Tabel 8.9). 
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Tabel 8.9: De gebruikscijfers van de Nimbus-matras tijdens de drie maanden van de studie 
voor heel het ziekenhuis 

Nimbus - matras Maand 1 Maand 2 Maand 3 TOTAAL 
Aantal aangevraagde systemen 74 64 59 197 

% 37.6% 32.5% 29.9% 100% 
Aantal geleverde systemen 74 64 59 197 

% 37.6% 32.5% 29.9% 100% 
Aantal gestopte systemen 76 71 59 206 

% 36.9% 34.5% 28.6% 100% 
Aantal huurdagen 1467 1501 1310 4278 

% 34.3% 35.1% 30.6% 100% 
Gemiddelde ligduur/patiënt (in dagen) 19 21 22 21 
Kostprijs/dag (in euro) 15,44 � 15,44 � 15,44 � 15,44 � 
Kostprijs (in euro) 22650.48 � 23175.44 � 20226.40 � 66052.32 � 

% 34.3% 35.1% 30.6% 100% 
 

8.2.1.3. Een weergave van de gebruikscijfers van de alternerende matrassen tussen de drie 

maanden voor, tijdens en na de studie bij de clusters Chirurgie en Interne 

In Appendix 2 - Figuur 1 kan men aflezen dat het aantal aangevraagde AXC-systemen bij de 

cluster Chirurgie in de drie maanden van de studie kleiner is dan het aantal in de drie maanden 

voor de studie. Het aantal aangevraagde AXC-systemen in de drie maanden na de studie neemt 

nog af t.o.v. de drie maanden tijdens de studie. Bij de cluster Interne werden tijdens de drie 

maanden van de studie 8.5% meer AXC-matrassen aangevraagd in vergelijking met de drie 

maanden ervoor en erna. Bij de cluster Chirurgie bedroeg de gemiddelde ligduur per patiënt op 

een AXC-matras tijdens de studie 20 dagen. De drie maanden voordien en erna waren het er 29 

en 25 (zie Appendix 2 – Figuur 5). Bij de cluster Interne lagen de patiënten gemiddeld 17 dagen 

op de AXC-matras tijdens de studie. Ervoor en erna lagen ze er gemiddeld 15 dagen op. 

Zoals in Appendix 2 – Figuur 7 wordt gepresenteerd, werden bij beide clusters, Chirurgie en 

Interne, tijdens de drie maanden van de studie het minst aantal Nimbus-matrassen aangevraagd 

in vergelijking met de drie maanden voor en na de studie. De gemiddelde ligduur per patiënt op 

een Nimbus-matras was bij de cluster Chirurgie tijdens de drie maanden voor de studie 23 

dagen, tijdens de studie 20 dagen en na de studie 25 dagen. Bij de cluster Interne waren het er 

25 voor de studie, 19 tijdens en 21 na de studie (zie Appendix 2 – Figuur 11). 
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8.2.1.4. Discussie AXC- en Nimbus-matras 

Tussen de drie maanden van de studie blijken er uit de gebruikscijfers van de AXC-matras en de 

Nimbus-matras geen opmerkelijk grote verschillen voor te komen. Het feit dat er geen verschil 

voorkomt tussen de drie maanden is mogelijk te verklaren door het feit dat er tijdens de drie 

maanden van de studie geen bijscholingsmomenten rond decubitus werden georganiseerd in het 

UZ-Gent. 

Bij de cluster Interne is het wel opmerkzaam dat tijdens de drie maanden van de studie het aantal 

aangevraagde AXC-matrassen stijgt en het aantal aangevraagde Nimbus-matrassen daalt t.o.v. 

de drie maanden voor en na de studie. Het zou kunnen dat er tijdens de studie op de cluster 

Interne net minder hoogrisicopatiënten werden verpleegd. Het is eveneens mogelijk dat de 

verpleegkundigen bij een patiënt met een Bradenscore 9, tijdens de studie, eerst een AXC-

matras inschakelden en pas later bij een achteruitgang van de toestand van de patiënt werd 

overgeschakeld van een AXC- naar een Nimbus-matras. Bij de cluster Chirurgie waren er ook 

wel lichte verschuivingen, maar deze zijn niet in die mate dat er belangrijke redenen moeten 

achter gezocht worden.  

 

8.2.2. Onderzoeksvraag 2: In welke mate wordt ‘de procedure voor de aanvraag van  

alternerende matrassen’ opgevolgd door de verpleegkundigen? 

8.2.2.1. Is er een verschil in de Bradenscore tussen de clusters en de maanden? 

� AXC-matras 

Bij de cluster Chirurgie was de mediaan van de Bradenscore bij de aanvraag van een AXC-

matras in de eerste, tweede en derde maand van de studie gelijk aan 10 (IQR 9-11.50), 10 (IQR 

8-11) en 10 (IQR 8-11) (zie Figuur 8.3). Bij de cluster Interne was in de eerste en de tweede 

maand van de studie de mediaan gelijk aan 10 (IQR 9-12) en 10 (IQR 8-11). In de derde maand 

van de studie bedroeg de mediaan van de Bradenscore bij de cluster Interne 9.50 (IQR 8-11).  
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Figuur 8.3: De Bradenscore bij de aanvraag van een AXC-matras voor de cluster Chirurgie 
en de cluster Interne per maand ( ° = outliers; * = extremen) 

 

Uit de Kruskal-Wallis test blijkt dat er zich bij cluster Chirurgie (KW: df = 2; P = 0.66) en cluster 

Interne (KW:  df = 2; P = 0.39) geen significant verschil voordeed tussen de drie maanden van de 

studie wat betreft de Bradenscore voor de aanvraag van een AXC-matras.  

 

Via een Mann-Witney-U test werd de Bradenscore bij de aanvraag van een AXC-matras tussen 

de cluster Chirurgie en de cluster Interne voor elke maand van de studie afzonderlijk met elkaar 

vergeleken en geanalyseerd. In de drie maanden van de studie waren er geen significante 

verschillen tussen de cluster Chirurgie en de cluster Interne wat betreft de verdeling van de 

Bradenscore bij de aanvraag van een AXC-matras. 

 

� Nimbus-matras 

In de eerste maand van de studie bedroeg de mediaan van de Bradenscore bij de aanvraag van 

een Nimbus-matras 11 (IQR 10-12) (zie Figuur 8.4). In de tweede en de derde maand bedroeg bij 

de cluster Chirurgie de mediaan van de Bradenscore 9.50 (IQR 8-12) en 9.50 (IQR 8-11). Bij de 

cluster Interne was in de eerste maand de mediaan van de Bradenscore bij de aanvraag van een 
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Nimbus-matras gelijk aan 9 (IQR 8.50-11.50). In de tweede en de derde maand bedroeg de 

mediaan van de Bradenscore bij de cluster Interne 10 (IQR 9-11) en 10 (IQR 9-12).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 8.4: De Bradenscore bij de aanvraag van een Nimbus-matras voor de cluster Chirurgie en 
de cluster Interne per maand ( ° = outliers; * = extremen) 

 

Voor beide clusters, Chirurgie en Interne, werd aan de hand van een Kruskal-Wallis test de 

Bradenscore bij de aanvraag van een AXC-matras tussen drie maanden van de studie met elkaar 

vergeleken en geanalyseerd. Zowel bij de cluster Chirurgie (KW: df = 2; P = 0.17) als bij de 

cluster Interne (KW: df = 2; P = 0.23) was er geen significant verschil tussen de drie maanden 

van de studie wat betreft de Bradenscore voor de aanvraag van een Nimbus-matras. De 

Bradenscore van de 3 maanden zijn dus, alle 3, aan elkaar gelijk zowel bij de cluster Chirurgie 

als bij de cluster Interne, wanneer een Nimbus-matras werd aangevraagd. 

 

Via een Mann-Witney-U test werd de Bradenscore bij de aanvraag van een AXC-matras tussen 

de cluster Chirurgie en de cluster Interne voor elke maand van de studie afzonderlijk met elkaar 

vergeleken en geanalyseerd. Er deden zich in de drie maanden van de studie geen significante 

verschillen voor tussen de cluster Chirurgie en de cluster Interne wat betreft de verdeling van de 

Bradenscore bij de aanvraag van een Nimbus-matras. 
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� Discussie AXC- en Nimbus-matras 

De Bradenscore bij de aanvraag van een AXC-matras is, voor beide clusters, in maand 2 en 

maand 3 gedaald t.o.v. de eerste maand van de studie. Mogelijke verklaringen hiervoor zijn: 

� Er zijn onvoldoende Nimbus-matrassen in de stock van het ziekenhuis voorhanden 

(stockbreuk), waardoor er een AXC-matras wordt ingeschakeld 

� De verpleegkundigen opteren bij deze patiënten voor een afbouw van een Nimbus-

matras naar een AXC-matras 

� Volgens de klinische blik van de verpleegkundigen lijkt hen een AXC-matras voldoende 

voor deze patiënt, ondanks het feit dat de Bradenscore aangeeft om bij deze patiënt een 

Nimbus-matras in te schakelen. 

� De patiënten vinden de AXC-matras comfortabeler en wensen niet op de Nimbus te 

slapen. 

� … 

 

Bij de aanvraag van een Nimbus-matras deed zich bij de cluster Chirurgie in maand 2 en maand 

3 ook een daling voor t.o.v. de eerste maand van de studie. Dit geeft aan dat de patiënten met 

een lagere Bradenscore sneller een Nimbus-matras zullen ontvangen en dat is een goede 

vaststelling. Bij de cluster Interne deed zich in de tweede maand (IQR 9-11) een daling voor van 

de Bradenscore en in de derde maand (IQR 9-12) een stijging t.o.v. maand 1 (IQR 8.50-11.50) 

om voor de patiënten een Nimbus-matras aan te vragen. De Bradenscores bij de aanvraag van 

een Nimbus-matras, bij de cluster Interne, blijken hieruit vaak hoger te zijn dan dat de 

vooropgestelde grenzen van het protocol aangeven (Bradenscore 6 t.e.m. 9).  

 

8.2.2.2. .Zijn er afwijkingen van de Bradenscore bij de aanvraag van een alternerende matras?  

� AXC-matras 

Wanneer voor een patiënt met een Bradenscore < 9 en > 12 door de verpleegkundige een AXC-

matras werd aangevraagd, werd er afgeweken van de vooropgestelde grenzen (Bradenscore 9 

t.e.m. 12). De gegevens van alle patiënten uit de populatie werden hier gebruikt. 
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Tabel 8.10: Het aantal afwijkingen van de Bradenscore bij de aanvraag van een AXC-
matras bij de cluster Chirurgie en de cluster Interne overheen de drie maanden 

Awijking 
BS 

Cluster Maand 1 
% 

Maand 2 
% 

Maand 3 
% 

Totaal 
% 

  N = 95 N = 98 N = 89 N = 282 
Neen Chirurgie 33.7 26.5 30.3 30.1 

 Interne 38.9 34.7 34.8 36.2 
 Totaal 72.6 61.2 65.2 66.3 
      

Ja Chirurgie 12.6 23.5 13.5 16.7 
 Interne 14.7 15.3 21.3 17 
 Totaal 27.4 38.8 34.8 33.7 
      

Totaal  100 100 100 100 
                   BS = Bradenscore; N = Totaal aantal patiënten 

 
Uit de Tabel 8.10 blijkt dat er zich in totaal, bij beide clusters samen, bij de aanvraag van een 

AXC-matras met een afwijking van de Bradenscore in de tweede maand  van de studie een 

stijging voordeed van 11.4%, in verhouding met maand 1 van de studie. Deze stijging deed zich 

hoofdzakelijk voor bij de cluster Chirurgie met 10.9%. 

 

Uit een Chi-kwadraat toets blijkt dat er zich zowel bij de aanvraag van een AXC-matras met een 

afwijking (X²: df = 2; P = 0.182) en zonder (X²: df = 2; P = 0.923) een afwijking van de 

Bradenscore geen significant verschil voordeed tussen de clusters Chirurgie en Interne overheen 

de drie maanden van de studie 

 

� Nimbus-matras 

Wanneer voor een patiënt met een Bradenscore > 9 door de verpleegkundige een Nimbus-

matras werd aangevraagd, werd er afgeweken van de vooropgestelde grenzen (Bradenscore 6 

t.e.m. 9) om voor de patiënt een Nimbus-matras aan te vragen. 

Uit de Tabel 8.11 blijkt dat er zich bij de cluster Interne, bij de aanvraag van een Nimbus-matras 

met een afwijking van de Bradenscore, in de tweede maand van de studie een stijging van 14.6% 

en in de derde maand een stijging van 11.4% voordeed t.o.v. de maand voordien van de studie. 
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Tabel 8.11: Het aantal afwijkingen van de Bradenscore bij de aanvraag van een Nimbus-
matras bij de cluster Chirurgie en de cluster Interne overheen de drie maanden 

Afwijking 
BS 

Cluster Maand 1 
% 

Maand 2 
% 

Maand 3 
% 

Totaal 
% 

  N = 60 N = 56 N = 46 N = 162 
Neen Chirurgie 6.7 16 10.9 11.1 

 Interne 36.7 25 23.9 29 
 Totaal 43.4 41 34.8 40.1 
      

Ja Chirurgie 28.3 16 10.9 19.1 
 Interne 28.3 42.9 54.3 40.7 

 Totaal 56.6 58.9 65.2 59.9 
      

Totaal  100 100 100 100 
                  BS = Bradenscore; N = Totaal aantal patiënten 

 

Uit een Chi-kwadraat toets blijkt dat er bij de aanvraag van een Nimbus-matras met een afwijking 

van de Bradenscore een significant verschil (X²: df = 2; P < 0.05) was tussen de cluster Chirurgie 

en de cluster Interne overheen de 3 maanden van de studie. Bij de aanvraag van een Nimbus-

matras zonder een afwijking van de Bradenscore was er geen significant verschil (X²: df = 2; P = 

0.17) tussen de cluster Chirurgie en de cluster Interne overheen de 3 maanden van de studie. 

 

� Discussie AXC-matras en Nimbus-matras 

Bij de aanvraag van een AXC-matras werd in 33.7% van de gevallen afgeweken van de 

Bradenscore. Bij de aanvraag van een Nimbus-matras was dit in 59.9% van de gevallen. In de 

volgende paragraaf wordt er weergegeven en besproken welke afwijkingen zich voordoen. 

 
8.2.2.3. Welke afwijkingen van de Bradenscore komen het frequentst voor, bij de aanvraag van 

een alternerende matras? 

� AXC-matras 

Zowel in maand 1 (16.8%), maand 2 (25.5%), als maand 3 (15.7%) kwam de Bradenscore 8 het 

frequentst voor als afwijking om een AXC-matras aan te vragen (zie Appendix 2 – Tabel 1).  

Als het gemiddelde werd berekend van de afwijkingen van de drie maanden bij beide clusters, 

kan worden opgemerkt dat eveneens voor de cluster Chirurgie (18.9%) als voor de cluster Interne 

(20%) de Bradenscore 8 zich het frequentst voordeed als afwijking om een AXC-matras aan te 

vragen (zie Appendix 2 – Tabel 3). 
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� Nimbus-matras 

Bij de aanvraag van een Nimbus-matras komt de Bradenscore 12 in maand 1 (20%) en maand 3 

(23.9%) en komt de Bradenscore 11 in maand 2 (21.4%) het frequentst voor als afwijking bij de 

aanvraag van een Nimbus-matras (zie Appendix 2 – Tabel 2). 

Als het gemiddelde van de afwijkingen van de drie maanden bij beide clusters wordt berekend 

(zie Appendix 2 – Tabel 4), kan worden opgemerkt dat bij de cluster Chirurgie (22.4%) de 

Bradenscore 12 zich het frequentst voordeed als afwijking om een Nimbus-matras aan te vragen. 

Bij de cluster Interne zijn het de Bradenscore 11 (18.6%) en de Bradenscore 12 (18.6%) die het 

frequentst voorkwamen. 

 
� Discussie AXC- en Nimbus-matras 

Bij de aanvraag van een AXC-matras werd in de drie maanden de Bradenscore van 8 

weergegeven als afwijking van de Bradenscore. Mogelijke verklaringen zijn: 

� Er zijn onvoldoende Nimbus-matrassen in de stock van het ziekenhuis voorhanden 

(stockbreuk), waardoor er een AXC-matras wordt aangevraagd 

� De verpleegkundigen opteren bij deze patiënten voor een afbouw van een Nimbus-

matras naar een AXC-matras 

� Volgens de klinische blik van de verpleegkundigen lijkt hen een AXC-matras voldoende 

voor deze patiënt, ondanks het feit dat de Bradenscore aangeeft om bij deze patiënt een 

Nimbus-matras in te schakelen. 

� De patiënten vinden de AXC-matras comfortabeler en wensen niet op de Nimbus te 

slapen. 

� … 

Bij de aanvraag van een Nimbus-matras kwamen de Bradenscores van 12 en van 11 het  meest 

voor als afwijking van de Bradenscore. Mogelijke verklaringen zijn: 

� Er zijn onvoldoende AXC-matrassen in de stock van het ziekenhuis voorhanden 

(Stockbreuk), hierdoor wordt voor de patiënt een Nimbus-matras aangevraagd 

� De patiënt heeft een slechte algemene toestand en gaat snel achteruit. Preventief wordt 

bij hen reeds een Nimbus-matras ingeschakeld 

� Uit de anamnese van de patiënt blijkt dat de patiënt tijdens vroegere opnames 

decubituswonden heeft ontwikkeld, als voorzorgsmaatregel wordt toch een Nimbus-

matras ingeschakeld 
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� De patiënt is (pre)terminaal. Als comfortzorg wordt bij deze patiënt een Nimbus-matras 

ingeschakeld 

� … 

 

8.2.2.4.  Welke motivaties worden weergegeven om toch een alternerende matras aan te vragen 

bij een afwijking van de Bradenscore? 

� AXC-matras  

Bij de aanvraag van een AXC-matras met een afwijking van de Bradenscore werd in 89.5% van 

de gevallen geen motivatie weergegeven in de daarvoor voorziene ruimte op het intranet (zie 

Tabel 8.12 en zie Appendix 2- Tabel 5). De motivatie ‘Ter vervanging van een defecte AXC-

matras’ werd  weergegeven in 2.1% van de gevallen. De overige acht motivaties wat betreft 

decubitus, mobiliteit  en klinische blik, werden elk, gedurende de drie maanden van de studie, 

slechts éénmalig (1%) weergegeven. 

 

Tabel 8.12: Motivaties om toch een AXC-matras aan te vragen bij een afwijking van de 
Bradenscore. 

Motivatie Maand 1 
% 

Maand 2 
% 

Maand 3 
% 

Totaal 
% 

N 26 38 31 95 
Decubitus 3.8 2.6 0 2.1 
Mobiliteit 0 2.6 3.2 2.1 
Klinische blik 3.8 0 9.7 4.2 
Defect 3.8 2.6 0 2.1 
Varia 88.5 92.1 87.1 89.5 
Totaal 100 100 100 100 

                          C = cluster Chirurgie; I = cluster Interne;  N = Totaal aantal patiënten 

 

� Nimbus-matras 

Bij de aanvraag van een Nimbus-matras met een afwijking van de Bradenscore werd in 84.5% 

van de gevallen geen motivatie gegeven in de daarvoor voorziene ruimte op het intranet (zie 

Tabel 8.13 en zie Appendix 2 – Tabel 6). De motivatie ‘ter vervanging van een defect Nimbus-

systeem deed zich in 5.2% van de gevallen voor. Tijdens de drie maanden van de studie werd 

gemiddeld in 5.2% van de gevallen door de verpleegkundigen motivaties weergegeven 

betreffende de beperkte mobiliteit van de patiënt. 

 



64 

Tabel 8.13: Motivaties om toch een Nimbus-matras aan te vragen bij een afwijking van de 
Bradenscore. 

Motivatie Maand 1 
% 

Maand 2 
% 

Maand 3 
% 

Totaal 
% 

N 34 33 30 97 

Mobiliteit 5.9 3 6.7 5.2 
Medische indicatie 2.9 0 0 1 
Klinische blik 0 0 3.3 1 
Defect 5.9 0 10 5.2 
Varia 85.3 97 80 87.6 
Totaal 100 100 100 100 

                   C = cluster Chirurgie; I = cluster Interne; N = totaal aantal patiënten 

 

� Discussie AXC- en Nimbus-matras 

In onderzoek A is voor de jaren 2003 en 2004 een besluit getrokken. Aangezien de drie maanden 

van de studie zich voordeden in 2003 en 2004, is dit besluit ook bij onderzoek B van toepassing 

(zie onderzoek A, p 49). 

 

8.2.3. Onderzoeksvraag 3: In welke mate wordt ‘het decubitusprotocol’ opgevolgd, bij patiënten 

verpleegd op een alternerende matras? 

8.2.3.1.  In welke mate wordt per cluster ‘het decubitusprotocol’ opgevolgd bij de patiënten die in 

bed lagen 

De volgende vier elementen uit het decubitusprotocol van het UZ-Gent, ‘Richtlijnen voor 

preventie en behandeling van decubitus’ (januari 1998), werden gescoord bij de patiënten die 

tijdens de studie in bed lagen. 

 

a) Zwevende hielen in bed 

Volgens het decubitusprotocol van het UZ-Gent moet bij patiënten die op een alternerende 

matras liggen (middelhoog en hoog risicopatiënten), de techniek ‘zwevende hielen’ worden 

toegepast. Hierbij worden a.d.h.v. een kussen de knieën en de kuiten ondersteund, zodat de 

hielen vrij komen van de matras.  

Wanneer de patiënten in bed, tijdens de metingen, effectief zwevende hielen hadden, werd dit 

beschouwd als adequate preventie. Wanneer de patiënten geen zwevende hielen hadden, werd 

dit beschouwd als inadequate preventie 
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b) De houding in bed 

In het decubitusprotocol van het UZ-Gent wordt er vermeld dat preventieve hulpmiddelen, zoals 

watermatrassen, moussematrassen, gelkussens, gelmatrassen, AXC-matrassen, Nimbus-

matrassen, Zandbedden♣ en Low-Air-Loss matrassen♣, onvoldoende zijn als enige preventieve 

maatregel. De basispreventie dient, indien mogelijk, aangehouden worden, zoals onder andere 

goede positionering, bij patiënten waarbij men gebruik maakt van deze hulpmiddelen. Effectieve 

houdingen zijn volgens het decubitusprotocol de ruglig, de 30° zijlig en de buiklig. Een half-

effectieve houding is de halfzittende houding. Een schadelijke houding is de rechtopzittende 

houding (90°).  

Bij de patiënten die tijdens de metingen in ruglig, 30°-zijlig en buiklig lagen, werd adequate 

preventie toegepast in bed. Bij diegene die tijdens de metingen in een halfzittende houding lagen, 

werd gedeeltelijk adequate preventie toegepast in bed en bij de patiënten die tijdens de metingen 

in een zittende houding zaten, werd er inadequate preventie toegepast in bed. 

 

c) Het aantal lagen tussen de patiënt en de matras 

In het decubitusprotocol wordt aangegeven dat bij het gebruik van preventieve hulpmiddelen, 

zoals watermatrassen, moussematrassen, gelkussens, gelmatrassen, AXC-matrassen, Nimbus-

matrassen, zandbedden en Low-air-loss matrassen, er moet voor gezorgd worden dat er zo 

weinig mogelijk lagen tussen de patiënt en de matras worden gelegd. Het wordt afgeraden om ze 

op te spannen. Er wordt eveneens vermeld dat moltons en opgespannen lakens het 

drukopheffend vermogen van de alternerende matrassen teniet doen. 

Tijdens de metingen van de studie werden de combinaties van lagen tussen de patiënt en de 

matras gescoord. Wanneer er in bed gebruik werd gemaakt van een onderlaken of een 

steeklaken (enkel of in combinatie met elke andere laag, behalve een molton of een handdoek) 

werd dit beschouwd als adequate preventie. Inadequate preventie werd beschouwd als er 

                                                      
♣ Zandbed: Het principe van een zandbed of de ‘Air Fluidized Therapie’ bestaat uit het laten drijven van de patiënt op 

een droge kunstmatige vloeistof van minuscule Natronkalkglaskorrels welke door een schone, droge en warme 

luchtstroom in beweging worden gebracht. De patiënt wordt door een filterlaken gescheiden van deze kunstmatige 

droge vloeistof. Het filterlaken kan vrij met de patiënt meebewegen waardoor wrijf- en schuifkrachten worden 

geëlimineerd (www.futurecreations.nl). 
♣ Low-Air-loss matras: De matras biedt een uitstekende drukverlaging voor patiënten met een zeer hoog 

decubitusrisico en voor alle stadia van decubitus t.e.m. stadium 4 (EPUAP 1999). (www. huntleigh-haelthcare.com) 
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gebruik werd gemaakt van een molton (enkel of in combinatie met andere lagen); als er gebruik 

werd gemaakt van een incontinentiedoek gecombineerd met een luier (enkel of gecombineerd 

met andere lagen) en als er gebruik werd gemaakt van een badhanddoek (enkel of 

gecombineerd met andere lagen). 

 

d) Wisselhouding in bed 

In het decubitusprotocol wordt er aangegeven dat preventieve hulpmiddelen, zoals 

watermatrassen, moussematrassen, gelkussens, gelmatrassen, AXC-matrassen, Nimbus-

matrassen, zandbedden en Low-air-loss matrassen, onvoldoende zijn als enige preventieve 

maatregel en dat de basispreventie zoals wisselhouding ‘indien mogelijk’ dient aangehouden 

worden bij patiënten, waarbij men gebruik maakt van deze hulpmiddelen. Er wordt vermeld dat 

patiënten met een hoog risico op de ontwikkeling van decubitus, zoals o.a. onbewuste, 

gesedeerde en immobiele patiënten, ‘om de 2 uur’ een houdingsverandering dienen te krijgen. Er 

wordt aangegeven dat minimale wijzigingen kunnen volstaan, wanneer alle risicovolle drukpunten 

maar veranderen. 

Adequate preventie werd beschouwd als de patiënten in bed om de � 2 uur wisselhouding 

kregen. De preventie werd eveneens als adequaat beschouwd, wanneer er aan de patiënt geen 

wisselhouding werd gegeven en wanneer er door de verpleegkundigen werd gemotiveerd dat 

wisselhouding onmogelijk was, aangezien in het decubitusprotocol staat vermeld dat 

wisselhouding bij patiënten liggend op een alternerende matras enkel dient gegeven worden, 

‘indien mogelijk’. Gedeeltelijk adequate preventie werd beschouwd als de patiënten in bed 

wisselhouding kregen met een frequentie groter dan 2 uur. Inadequate preventie werd 

beschouwd als er geen wisselhouding werd gegeven aan de patiënten in bed, zonder de 

motivatie van de verpleegkundige dat wisselhouding onmogelijk was. 

 

� De resultaten en bespreking van elke preventieve maatregel in bed afzonderlijk, bij de 

patiënten van de cluster Chirurgie en de cluster Interne 

Tijdens de studie werden in totaal 151 patiënten geïncludeerd. Er werden tijdens de studie 667 

metingen uitgevoerd. Hiervan lagen tijdens de metingen 418 patiënten in bed. 

a) Zwevende hielen in bed 

Van de 418 patiënten in bed werd bij 30 patiënten (7.2%) zwevende hielen adequaat toegepast 

(zie Appendix 2 – Tabel 7). De preventieve maatregel zwevende hielen werd bij 388 patiënten 
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(92.8%) op een inadequate manier toegepast. Bij 376 patiënten (89.9%) werd de maatregel 

zwevende hielen niet toegepast en lagen de hielen op het bed en was er geen kussen in het bed 

aanwezig. Bij de overige 12 patiënten (2.9%) werd de maatregel zwevende hielen wel toegepast, 

maar deze bleek niet efficiënt te zijn, omdat ofwel het kussen was weggeschopt (1%) ofwel het 

kussen was doorgezakt (0.7%), ofwel de hielen op het kussen lagen (1.2%). 

Bij de cluster Chirurgie deden er zich tussen maand 1 en maand 2 van de studie praktisch geen 

verschillen voor. In de derde maand werd duidelijk bij heel wat meer (16.5%) patiënten de 

techniek ‘zwevende hielen’ adequaat toegepast. Toch bleef het percentage te laag. Bij de cluster 

Interne werd in maand 2 (9.8%) bij meer patiënten de techniek adequaat toegepast, maar dit 

daalde terug in de derde maand (4.8%).  

 

Uit deze resultaten kan worden geconcludeerd dat de patiënten van de cluster Chirurgie en deze 

van de cluster Interne amper in 8.3% en 6.2% adequate preventie kregen, wat betreft zwevende 

hielen. Echter dit zou bij de patiënten die op een AXC-matras en op een Nimbus-matras liggen 

100% moeten bedragen. Het zou verkeerd zijn te denken dat, eenmaal de laag- of 

hoogrisicopatiënten op een alternerende matras liggen, zij geen bescherming meer dienen te 

krijgen t.h.v. de hielen. Zowel het toenmalig decubitusprotocol (Richtlijnen voor preventie en 

behandeling van decubitus  - januari 1998) in het UZ-Gent als recentere literatuur, met name ‘de 

Belgische richtlijnen voor decubituspreventie’ (Defloor et al., 2001a), geven aan dat een 

alternerende matras als onvoldoende wordt beschouwd in de preventie van decubitusletsels ter 

hoogte van de hielen. De druk ter hoogte van de hielen blijft hoog, aangezien de druk te beperkt 

gespreid of verplaatst kan worden op een alternerende matras (Defloor et al., 2001a).  

 

b) De houding in bed 

Van de 418 patiënten die tijdens de metingen in bed lagen, werd een goede houding bij 248 

patiënten toegepast (59.3%) (zie Appendix 2 – Tabel 8). De patiënten lagen tijdens de studie in 

54.5% van de gevallen in de houding ‘ruglig’ en in 4.8% in de houding ‘30°-zijlig’. De gedeeltelijke 

adequate preventie ‘half-zittende houding’ kwam voor bij 134 patiënten (32.1%). Er lagen 9.5% 

meer patiënten van de cluster Interne in half-zittende houding dan de patiënten van de cluster 

Chirurgie. De inadequate houding ‘zitten in bed’ deed zich bij de cluster Chirurgie in 9.3% en bij 

de cluster Interne in 8% van de gevallen voor. Bij beide clusters samen lagen er 36 patiënten 

(8.6%) in een inadequate ‘zittende houding’ in bed. 
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Bij de cluster Chirurgie plaatsten in maand 2 de verpleegkundigen meer patiënten in een 

adequate houding. Er was toen een stijging van 11.6% t.o.v. maand 1. In maand 3 was er terug 

een daling van 6.7%. Bij de cluster Interne was er pas in maand 3 een stijging, van 16.8%, van 

het aantal patiënten die in een adequate houding werden verpleegd. 

 

Uit deze resultaten blijkt dat in de meeste gevallen de patiënten in een adequate houding werden 

geplaatst. Toch moeten de verpleegkundigen blijven aandacht schenken, om de patiënten zo min 

mogelijk te plaatsen in de gedeeltelijk adequate half-zittende houding. Hiernaast zouden ze 

moeten vermijden de patiënten in de inadequate zittende houding te plaatsen. Een mogelijke 

verklaring waarom een frequent aantal patiënten in een half-zittende of zittende houding zaten, 

was het feit dat de observaties rond het middag uur gebeurden. De onderzoeker starte om 8u en 

eindigde rond 14u. Een heel aantal patiënten werden rond de middag gescoord. Mogelijks zaten 

de patiënten reeds klaar om hun midagmaal te nuttigen.   

 

c) Het aantal lagen tussen de patiënt en de matras 

Van de 418 patiënten die tijdens de metingen in bed lagen, werd bij 83 patiënten (19.8%) een 

adequate combinatie van lagen tussen de patiënt en de matras gebruikt (zie Appendix 2 – Tabel 

9). Bij 26 patiënten (6.2%) werd de adequate combinatie ‘onderlaken en steeklaken’, bij 16 

patiënten (3.8%) de adequate combinatie ‘onderlaken, steeklaken en luier’ en bij 13 patiënten 

(3.1%) de adequate combinatie ‘onderlaken, steeklaken en pyjama’ toegepast. De overige 

adequate combinaties van lagen werden elk maar bij een klein aantal percentage patiënten 

toegepast. Bij de cluster Chirurgie daalde in de maand 2 de adequate preventie met 9.4%, in de 

maand 3 was het aantal nog steeds kleiner dan in de eerste maand. Bij de cluster Interne was de 

adequate preventie het hoogst bij de patiënten verpleegd in de maand 3 van de studie.  

 

Bij 335 patiënten (80.2%) werd inadequate preventie toegepast wat betreft de combinatie van 

lagen tussen de stuit van de patiënt en de matras. Nog erg frequent (69.6%) wordt de molton, al 

dan niet gecombineerd met andere lagen, gebruikt in bed. Niettegenstaande dat het 

decubitusprotocol van het UZ-Gent en reeds recentere literatuur met name ‘de Belgische 

richtlijnen voor decubituspreventie’ (Defloor et al., 2001a), het gebruik van een molton afraden bij 

een patiënt verpleegd op een alternerende matras. Verpleegkundigen dienen hier meer alert voor 

te zijn. Bij de overige patiënten (10.6%), waar er geen molton werd gebruikt in bed, werd een 
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incontinentiedoek met een luier gecombineerd (9.6%) of lag er een badhanddoek (1%) onder de 

stuit van de patiënt. 

 

d) Wisselhouding in bed 

Van de 418 patiënten die tijdens de metingen in bed lagen, kregen 96 patiënten (23%) adequate 

preventie wat betreft wisselhouding (zie Appendix 2 – Tabel 10). Aan deze patiënten werd er 

geen wisselhouding gegeven, maar bij deze patiënten werd door de verpleegkundigen vermeld 

dat wisselhouding onmogelijk was. Geen enkele patiënt kreeg om de 2 uur wisselhouding in bed. 

Bij 166 patiënten (39.7%) werd gedeeltelijke preventie in bed toegepast. Zes patiënten (1.4%) 

kregen om de 3 uur wisselhouding in bed en 156 patiënten (37.3%) om de 4 uur. Inadequate 

preventie werd bij 156 patiënten (37.3%) toegepast. Bij deze patiënten werd door de 

verpleegkundigen geen expliciete motivatie gegeven dat wisselhouding bij de patiënt onmogelijk 

was. In de derde maand van de studie pasten de verpleegkundigen, van beide clusters, bij het 

grootste aantal patiënten adequate wisselhouding toe. 

 

In het decubitusprotocol van het UZ-Gent (januari 1998) staat vermeld dat patiënten op een 

alternerende matras, indien mogelijk, om de 2 uur wisselhouding dienen te krijgen, om decubitus 

te voorkomen. Maar in reeds recentere literatuur, met name ‘de Belgische richtlijnen voor 

decubituspreventie’ (Defloor et al., 2001a), wordt er aangegeven dat indien patiënten geen 

wisselhouding kunnen krijgen, de alternerende matrassen een zinvol en effectief alternatief 

vormen. Ook bij de patiënten die wel wisselhouding kunnen krijgen, hebben de alternerende 

matrassen als voordeel dat de inspanning van continue wisselhouding vermeden kan worden 

(Defloor et al., 2001a). Hieruit kan worden geconcludeerd dat de patiënten op de alternerende 

matrassen niet noodzakelijk wisselhouding hoeven te krijgen. In het UZ-Gent werd dit vanaf 2001 

als dusdanig ook gecommuniceerd naar de verpleegkundigen, maar werd het nog niet aangepast 

in het protocol. Als de verrichtingen van de verpleegkundigen inzake ‘wisselhouding in bed’, 

zouden worden beoordeeld volgens de Belgische richtlijnen voor decubituspreventie, kan worden 

besloten dat alle 100% patiënten door de verpleegkundigen adequate preventie kregen wat 

betreft ‘wisselhouding in bed’. Of de patiënt nu tijdens de metingen helemaal geen of om de 2uur, 

3uur, of 4 uur wisselhouding kreeg op een alternerende matras, maakt niet veel uit. Het blijkt niet 

nodig te zijn. De alternerende matrassen zijn effectief genoeg om de wisselhouding te vervangen. 
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� Een overzichtstabel van de vier preventieve maatregelen in bed, bij de patiënten van de 

cluster Chirurgie en de cluster Interne 

Tabel 8.14: De mate waarin per cluster ‘het decubitusprotocol van het UZ-Gent’  opgevolgd 
werd bij de patiënten die in bed lagen 

% ZH Houding Lagen Wisselhouding Totaal 
Preventie A Ia A G Ia A Ia A G Ia A G Ia 

C 8.3 91.7 63.7 27 9.3 23.8 76.2 24.4 43 32.6 30 17.5 52.5 
I 6.2 93.8 55.5 36.5 8 16.5 83.5 21.8 36.9 41.3 25 18.3 56.7 

Totaal 7.2 92.8 59.3 32.1 8.6 19.8 80.2 23 39.7 37.3 27.3 18 54.7 
    ZH = Zwevende Hielen; A = Adequate preventie; G = Gedeeltelijk adequate preventie; Ia = Inadequate    
    preventie; C = Cluster Chirurgie; I = Cluster Interne 
 

In het onderzoek werd geregistreerd dat gemiddeld bij 54.7% van de patiënten, die tijdens de 

meting in bed lagen, de vier gescoorde preventieve maatregelen inadequaat werden toegepast 

door de verpleegkundigen van de cluster Chirurgie en de cluster Interne. Bij 27.3% van de 

patiënten werden de gescoorde preventieve maatregelen adequaat toegepast en bij 18% werden 

ze gedeeltelijk adequaat toegepast (Zie Tabel 8.14). 

 

� Discussie: De vier preventieve maatregelen bij de patiënten in bed 

Uit al deze resultaten kan worden besloten dat een groot aantal patiënten (54.7%), die op een 

alternerende matras lagen, zowel bij de cluster Chirurgie als bij de cluster Interne te weinig 

adequate preventie ontvingen in bed. Vooral de techniek ‘zwevende hielen’ en de combinatie van 

de lagen die tussen de patiënt en de matras worden gelegd, dienen meer aandacht te krijgen. 

Het ziekenhuis zou bij het reeds bestaande pakket aan bijscholing rond het thema ‘decubitus’, 

een extra sessie kunnen inbouwen. Via de sessie zouden de verpleegkundigen enkele 

basisprincipes rond decubituspreventie terug moeten kunnen opfrissen. De sessie zou de 

verpleegkundigen kunnen informeren over het adequaat toepassen en inschakelen van de 

preventieve maatregelen. Het moet benadrukt worden dat de inschakeling van een alternerende 

matras bij risicopatiënten, onvoldoende is als enige preventieve maatregel. Hiernaast moet de 

techniek ‘zwevende hielen’ bij de patiënt worden toegepast, moet de patiënt in een adequate 

lichaamshouding worden gepositioneerd en moet er een juiste combinatie van lagen tussen de 

matras en de patiënt worden gelegd. Met al deze preventieve maatregelen moet er rekening 

gehouden worden, om voor deze patiënten verpleegd op een alternerende matras, een continue 

en adequate decubituspreventie te kunnen garanderen. 
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8.2.3.2.  In welke mate wordt per cluster ‘het decubitusprotocol’ opgevolgd bij de patiënten die in 

de zetel zaten 

De volgende drie elementen uit het decubitusprotocol van het UZ-Gent, ‘Richtlijnen voor 

preventie en behandeling van decubitus’ (januari 1998), werden gescoord bij de patiënten die 

tijdens de studie in de zetel zaten. 

 

a) Zwevende hielen en de houding in de zetel: 

De meest aangewezen houding bij patiënten die opzitten in de zetel is, volgens het 

decubitusprotocol van het UZ-Gent, achteroverzittend met de benen op een voetenbankje, zodat 

de hielen vrij zijn van druk. Indien de zetel niet achterover gekanteld kan worden of wanneer de 

patiënt niet beschikt over een voetenbankje, laat men de voeten beter steunen op de grond. 

Wanneer de leuning van de zetel achterovergekanteld was en de patiënt had zwevende hielen, 

werd dit als adequate preventie beschouwd. Wanneer de leuning van de zetel niet achterover 

gekanteld was, maar de patiënt wel zwevende hielen had, werd dit als inadequate preventie 

beschouwd, want de leuningen van de zetels in het UZ-Gent kunnen achterover gekanteld 

worden. Ook wanneer de leuning van de zetel niet achterover gekanteld was en de patiënt had 

geen zwevende hielen, werd dit eveneens als inadequate preventie beschouwd, want de 

leuningen van de zetels in het UZ-Gent kunnen achterover gekanteld worden. Een beperking 

tijdens de metingen was het feit dat door de onderzoeker niet werd nagegaan of de patiënt al dan 

niet beschikte over een voetenbankje. De onderzoeker ging er vanuit dat elke patiënt over een 

voetenbankje beschikte.   

 

b) Een kussen in de zetel: 

In het decubitusprotocol van het UZ-Gent wordt er vermeld dat er in de zetel een kussen onder 

de stuit moet worden geplaatst. Bij voorkeur een traagfoamkussen (een kussen van ongeveer 6 

cm dikte) met dezelfde afmetingen als deze van het zitvlak van de zetel. Het gebruik van een 

traagfoamkussen in de zetel tijdens de studie werd als adequate preventie beschouwd. Het 

gebruik van een gelkussen, een hoofdkussen en helemaal geen kussen in de zetel werd als 

inadequate preventie beschouwd. 
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c) Wisselhouding in de zetel: 

In het decubitusprotocol wordt er aangegeven dat er bij elke zithouding een risico op decubitus 

aanwezig is. Vandaar dat volgens het protocol bij immobiele patiënten de duur van het opzitten 

best beperkt moet worden tot 1 uur per keer. 

Adequate preventie werd beschouwd als de patiënten die tijdens de studie opzaten in de zetel, 

na � 1 uur wisselhouding kregen in de zetel. Wanneer de patiënten in de zetel geen 

wisselhouding of wisselhouding met een frequentie groter dan 1 uur kregen, werd dit beschouwd 

als inadequate preventie. 

 

� De resultaten en bespreking van elke preventieve maatregel in de zetel afzonderlijk, bij 

de patiënten van de cluster Chirurgie en de cluster Interne 

Tijdens de studie werden in totaal 151 patiënten geïncludeerd. Er werden tijdens de studie 667 

metingen uitgevoerd. Hiervan zaten tijdens de metingen 213 patiënten in de zetel. 

a) Zwevende hielen en de houding in de zetel 

Van de 213 patiënten die tijdens de metingen in de zetel zaten, werd bij 8 patiënten (3.7%) de 

preventieve maatregel zwevende hielen en de houding in de zetel op een adequate wijze 

toegepast (zie Appendix 2 – Tabel 11). De percentages van adequate preventie waren in alle drie 

de maanden van de studie heel klein. Bij deze 8 patiënten was zowel de leuning van de zetel 

achterover gekanteld en hun voeten lagen op een bankje, zodat de hielen vrij waren van druk. Bij 

5 andere patiënten (2.4%) werd de leuning ook achterover gekanteld en paste men de techniek 

‘zwevende hielen’ wel toe, maar niet op een efficiënte manier. Ofwel was het kussen 

weggeschopt (0.5%), ofwel lagen de hielen op het kussen (1.9%).   

Tijdens de studie werd bij 205 patiënten (96.3%) in de zetel inadequate preventie toegepast wat 

betreft de preventieve maatregel ‘zwevende hielen’. Bij 139 patiënten (65.3%) werd de leuning 

van de zetel niet achterover gekanteld en stonden de voeten plat op de grond. In het 

decubitusprotocol van het UZ-Gent wordt er weergegeven dat deze keuze enkel verantwoord is, 

indien de leuning van de zetel niet achterover kan worden gekanteld of wanneer de patiënt niet 

beschikt over een voetenbankje. De onderzoeker ging er vanuit dat elke patiënt over een 

voetenbankje beschikte. Aangezien de leuning van de kamerzetels in het UZ-Gent allen 

achterover kunnen kantelen werd deze situatie als inadequate preventie beschouwd tijdens de 

studie. Bij 25 patiënten (11.7%) werd de leuning niet achterover gekanteld, maar werd de 

techniek ‘zwevende hielen’ wel toegepast. Aangezien het niet achterover kantelen van de leuning 
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de druk op de stuit vergroot, werd deze situatie eveneens als inadequaat beschouwd tijdens de 

studie. Bij 36 patiënten (16.9%) werd de leuning wel achterover gekanteld, maar werd geen 

gebruik gemaakt van een bankje. De voeten van deze patiënten bleven op de grond staan. Ook 

deze situatie werd als inadequaat beschouwd tijdens de studie. Het decubitusprotocol geeft aan 

dat wanneer de leuning van de zetel achterover kan, de benen het best op een bankje worden 

gelegd, zodat de hielen vrij komen van druk. 

 

b) Een kussen in de zetel  

In totaal werd bij ongeveer de helft van de patiënten (48.4%) die tijdens de studie in de zetel 

zaten, een traagfoam-kussen in de zetel gebruikt (zie Appendix 2 – Tabel 12). Bij de cluster 

Chirurgie lag het percentage met 18% hoger dan bij de cluster Interne. Bij de cluster Chirurgie 

steeg elke maand het aantal patiënten waarbij het adequate traagfoam-kussen werd 

ingeschakeld. Bij de cluster Interne was er enkel in maand 2 een stijging. 

Bij ongeveer de andere helft van de patiënten (46%) die tijdens de studie in de zetel zaten, werd 

geen kussen in de zetel gebruikt. Deze situatie deed zich hoofdzakelijk voor bij de cluster Interne 

(55.8%). In enkele gevallen (5.2%) werd in de zetel van de patiënt het inadequate gelkussen 

gebruikt. Een hoofdkussen in de zetel werd maar bij 1 patiënt geregistreerd. 

 

c) Wisselhouding in de zetel 

Adequate preventie in de zetel wat betreft wisselhouding werd bij 79 patiënten (37.1%) 

vastgesteld (zie Appendix 2 – Tabel 13). Deze patiënten kregen om het uur of < 1 uur 

wisselhouding in de zetel. Bij 126 patiënten (59.2%) werd wisselhouding met een inadequate 

wisselhouding-frequentie om de 2 uur (35.7%), om de 3 uur (16.9%) of om de 4 uur (6.6%) 

gegeven in de zetel. Bij 8 patiënten (3.7%) die in de zetel zaten, werd er helemaal geen 

wisselhouding gegeven in de zetel. 

Bij de cluster Chirurgie was er in de maand 2 een zeer hoge stijging van 35.2%, van het aantal 

patiënten waarbij adequate wisselhouding werd gegeven. In de maand 3 was er een sterke 

terugval van 53.8%. Bij de cluster Interne was er in de maand 2 een stijging van 16.9% en was er 

in maand 3 een terugval van 21.8%. 
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� Een overzichtstabel van de drie preventieve maatregelen in de zetel, bij de patiënten van 

de cluster Chirurgie en de cluster Interne 

Tabel 8.15: De mate waarin per cluster ‘het decubitusprotocol van het UZ-Gent’ opgevolgd 
werd bij de patiënten die in de zetel zaten 

        A = Adequate preventie; Ia = Inadequate preventie; C = Cluster Chirurgie; I = Cluster Interne 

 

Tijdens de drie maanden van het onderzoek werd er gemiddeld in 70.3% van de observaties 

inadequate preventie toegepast bij alle patiënten die opzaten in de zetel. De overige 29.7% 

patiënten ontvingen wel adequate preventie tijdens de observaties (Zie Tabel 8.15). 

 

� Discussie: De drie preventieve maatregelen bij de patiënten in de zetel 

Ook hier moet er uit de resultaten worden besloten, dat een heel hoog percentage (70.3%) 

patiënten tijdens de metingen inadequate preventie kregen in de zetel. Ook al zitten de patiënten 

niet lang op in de zetel, laag- en hoogrisicopatiënten dienen altijd en overal, en dus ook in de 

zetel, voor 100% adequate preventie te ontvangen. Het ziekenhuis zou het als tweede punt, in de 

extra sessie van de bijscholing, kunnen hebben over het correct toepassen van adequate 

preventie voor risicopatiënten die ook regelmatig worden verpleegd in de zetel. Correct wil 

zeggen, gebaseerd op de recentste wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen rond 

decubituspreventie. 

 

8.2.3.3. Wordt de alternerende matras voor elke individuele patiënt op een correcte manier 

ingesteld door de verpleegkundigen? 

�  Is het gewicht van de patiënt zwaarder of lichter dan het type matras toelaat? 

Het gewicht van de patiënt werd gevraagd aan de patiënt zelf of werd door de onderzoeker 

geschat. Geen enkele patiënt die op een AXC-matras lag, had een gewicht > 140 kg of < 40 kg. 

Tevens had ook geen enkele patiënt die op een Nimbus-matras lag een gewicht > 250 kg of < 40 

kg. 

 

% Zwevende 
hielen 

Kussen Wisselhouding Totaal 

Preventie A Ia A Ia A Ia A Ia 
C 5.3 94.7 60 40 38.7 61.3 34.7 65.3 
I 2.9 97.1 42 58 36.2 63.8 27 73 

Totaal 3.7 96.3 48.4 51.6 37.1 62.9 29.7 70.3 
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� Is de knop ‘gewicht’ van de AXC-matras afgesteld op het gewicht van de patiënt? 

Tijdens de 667 metingen lagen er 461 patiënten op een AXC-matras. Hiervan waren er 19 

patiënten, samen met het bed, niet aanwezig op de afdeling en voor 3 patiënten was de AXC-

matras nog niet geïnstalleerd. Bij 9.6% van de overige 439 patiënten werd de knop ‘gewicht’ op 

de pomp van de AXC-matras niet correct afgesteld op het gewicht van de patiënt (zie Appendix 2 

– Tabel 14). 

 

� Wordt de knop ‘gewicht’ van de AXC-matras met 20 kg bijgesteld, wanneer de patiënt 

rechtop zit in het bed? 

Tijdens de 667 metingen lagen er 461 patiënten op een AXC-matras. Van deze 461 patiënten 

lagen er 25 met een rechtop zittende houding in bed. Bij 11 patiënten (44%) was de knop 

‘gewicht’ aan de pomp niet met 20 kg bijgesteld t.o.v. het oorspronkelijke gewicht van de patiënt. 

In 56% van de gevallen werd de knop ‘gewicht wel met 20 kg bijgesteld (zie Appendix 2 – Tabel 

15). 

 

� Steekt de stekker van de motor van de matras in het stopcontact? 

Bij de 667 metingen waren er 30 patiënten, samen met hun bed, niet aanwezig op de afdeling en 

was voor 5 patiënten de matras nog niet geïnstalleerd. Bij 1 patiënt stond het bed nog in de 

kamer, maar was de patiënt niet aanwezig. Bij 3 patiënten (0.5%) stak de stekker niet in het 

stopcontact tijdens de meting (zie Appendix 2 – Tabel 16). 

 

� Werkt de matras? 

Bij de 667 metingen van de studie stond bij 632 patiënten het bed met de alternerende matras in 

de kamer. Bij deze patiënten kon er nagegaan worden of de matras effectief werkte. De 

onderzoeker voelde aan de matras of er zich alternerende bewegingen voordeden t.h.v. de 

cellen. Bij 5 patiënten (0.79%) die op een AXC-matras lagen en bij 2 patiënten (0.32%) die op 

een Nimbus-matras lagen, werden er geen alternerende bewegingen vastgesteld en ging de 

onderzoeker er vanuit dat de matras niet meer efficiënt werkte (zie Appendix 2 – Tabel 17).  
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� Discussie instelling van de alternerende matrassen 

In het onderzoek werd tijdens de metingen bij de meerderheid van de patiënten de alternerende 

matras op een correcte manier ingesteld door de verpleegkundigen. Echter bij de patiënten die 

verpleegd werden op een AXC-matras werd in 9.6% van de gevallen geregistreerd, dat de knop 

‘gewicht’ niet was afgesteld op het gewicht van de patiënt. Ook bij de patiënten die op een AXC-

matras in rechtop zittende houding zaten, werd in 44% van de gevallen de knop ‘gewicht’ niet met 

20 kg bijgesteld. Dit laatste is een kleine handeling en wordt vaak vergeten door de 

verpleegkundigen. Dit is mogelijk op te lossen door te werken met geplastificeerde kaartjes. 

Bevestig aan elke AXC-pomp een kaartje met als script: ‘Patiënt zit rechtop � + 20 kg’. Na een 

tijdje zullen de kaartjes verdwijnen, maar zou het bij de verpleegkundigen een regelmaat moeten 

geworden zijn om bij elke patiënt die rechtop zit, de pomp met 20 kg bij te stellen. Tijdens elke 

meting werd ook door de onderzoeker gecontroleerd of de stekker van de pomp van de matras in 

het stopcontact was geplaatst. In 99.5% van de gevallen werd dit ook effectief gedaan. Er werd 

tevens bij 0.79% van de AXC-matrassen en bij 0.32% van de Nimbus-matrassen door de 

onderzoeker vastgesteld dat de matras niet meer efficiënt werkte. Hieruit blijkt dat ofwel de 

alternerende systemen niet vaak defect gaan, ofwel dat de verpleegkundigen deze defecten snel 

opmerkten en lieten herstellen. 

 

8.2.3.4. De Bradenscore van de patiënt na elke meting & welke reden werd er na elke meting 

door de verpleegkundige aangegeven, als motivatie om de alternerende matras al dan 

niet te behouden bij de patiënt? 

� AXC-matras 

Tijdens elke meting werd door de onderzoeker de Bradenschaal ingevuld voor de patiënt en werd 

er door de onderzoeker aan de verantwoordelijke verpleegkundige gevraagd, waarom de 

alternerende matras bij deze patiënt nog nodig was.  

De resultaten van deze twee acties werden gecombineerd voorgesteld in één tabel, zowel voor 

de patiënten die op een AXC-matras als op een Nimbus-matras werden verpleegd. Zowel bij de 

patiënten van de clusters Chirurgie als deze van de cluster Interne, werd door de 

verpleegkundigen in de meeste (43.9% en 45%) gevallen gemotiveerd dat de patiënt immobiel of 

nog te beperkt was in zijn/haar mobiliteit om de huur van de AXC-matras te kunnen stoppen (zie 

Appendix 2 – Tabellen 18 en 19). Bij 27.8% van de patiënten bij de cluster Chirurgie en bij 20.8% 
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van de patiënten bij de cluster Interne, werd door de verpleegkundigen gemeld, dat de AXC-

matras nog niet kon worden gestopt, aangezien de patiënt duidelijk tekenen had van een 

beginnend decubitusletsel of reeds een decubitusprobleem had. Bij 22.2% (Chirurgie) en 28.5% 

(Interne) van de patiënten gaven de verpleegkundigen hun klinische blik als motivatie om de 

matras al dan niet te houden. Hierbij werd bij 2.2% (Chirurgie) en 4.8% (Interne) patiënten 

gemeld, dat de matras inderdaad niet meer echt nodig was voor de patiënt. In 37% en 33% van 

de gevallen hadden de patiënten van de cluster Chirurgie en de cluster Interne tijdens de meting 

een Bradenscore die overeenkwam met de vooropgestelde grenzen om op een AXC-matras te 

kunnen liggen (Bradenscore 9 t.e.m. 12). In 63% en 67% was dit niet het geval en werd bij deze 

patiënten een Bradenscore gescoord van 7 t.e.m. 8 of van 13 t.e.m. 22. Zowel bij de cluster 

Chirurgie als bij de cluster Interne deden zich naast de Bradenscore 12, de afwijkende 

Bradenscores 13, 14 en 15 het frequentst voor. 

 

� Nimbus-matras 

Ook bij de patiënten die op een Nimbus-matras werden verpleegd, werd tijdens elke meting door 

de onderzoeker de Bradenschaal ingevuld voor de patiënt en werd aan de verpleegkundigen 

gevraagd, waarom de matras nog steeds nodig was. 

Net zoals bij de AXC-matras werd hier door de verpleegkundigen van de cluster Chirurgie 

(45.6%) en van de cluster Interne (45.6%) het frequentst de motivatie gegeven dat de patiënt 

immobiel of nog te beperkt was in zijn mobiliteit (zie Appendix 2 – Tabellen 20 en 21). In 17.5% 

(Chirurgie) en in 29.5% (Interne) van de gevallen werd een decubitusproblematiek van de patiënt 

als motivatie gegeven om de Nimbus-matras bij de patiënt nog niet te stoppen. Bij 24.6% 

(Chirurgie) en 20.8% (Interne) van de patiënten gaven de verpleegkundigen hun klinische blik 

weer, als motivatie om de matras al dan niet te houden bij de patiënt. Hierbij werd in 3.5% en 2% 

van de gevallen door de verpleegkundigen aangegeven dat de Nimbus-matras niet meer echt 

nodig was bij de patiënt. Bij de cluster Interne werd er in 0.7% aangegeven dat de Nimbus-

matras bij de patiënt eventueel wel kan gestopt worden, maar dat er dan moet afgebouwd 

worden naar een AXC-matras voor de patiënt. 

In 45.6% en 46.3% van de gevallen hadden de patiënten van de cluster Chirurgie en de cluster 

Interne tijdens de meting een Bradenscore die overeenkwam met de vooropgestelde grenzen om 

op een Nimbus-matras te kunnen liggen (Bradenscore 6 t.e.m. 9). In 54.4% en 53.7% was dit niet 

het geval en werd bij deze patiënten een Bradenscore gescoord van 10 t.e.m. 21.  
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� Discussie AXC- en Nimbus-matras 

Uit de resultaten kan worden opgemerkt dat de verpleegkundigen in praktisch alle gevallen een 

gemotiveerd en gegrond antwoord gaven, wanneer hen na elke meting de vraag werd gesteld: “Is 

de alternerende matras nog steeds nodig bij de patiënt?” Toch werd er nog te weinig afgebouwd 

van een Nimbus-matras naar een AXC-matras. Tijdens elke meting bij de patiënt werd door de 

onderzoeker tevens de Bradenschaal ingevuld voor de patiënt. Hieruit bleek dat bij 63% 

(Chirurgie) en 67% (Interne) van de patiënten de Bradenscore afweek van de vooropgestelde 

grenzen om op een AXC-matras te liggen. Bij de patiënten die verpleegd werden op een Nimbus-

matras was er een afwijking bij 54.4% (Chirurgie) en 53.7% (Interne). Uit de analyse blijkt dus dat 

een wekelijkse evaluatie, i.v.m. het nut van de matras bij de patiënt, echt belangrijk is. Zo kan er 

sneller worden overgeschakeld van een Nimbus-matras naar een AXC-matras en van een AXC-

matras naar een statisch systeem. De wekelijkse evaluatie zou kunnen gebeuren op de 

teamvergadering a.d.h.v. de Bradenschaal, maar deze dient gecombineerd te worden met de 

klinische blik van de verpleegkundigen. Uit de analyse kan aldus worden geconcludeerd dat de 

Bradenschaal veeleer een richtsnoer is en dus niet allesomvattend. 

 

8.2.4. Onderzoeksvraag 4: Worden de alternerende matrassen, beschikbaar in het UZ-Gent, 

comfortabel ervaren door de patiënten? 

8.2.4.1. Hoeveel patiënten hebben last van het lawaai van de pomp van de matras? 

Wanneer aan de patiënten de vraag gesteld werd of ze last hadden van lawaai van de pomp van 

de AXC-matras, antwoordde de meerderheid hier geen (22.1%) of helemaal geen (65.3%) last 

van te ondervinden (zie Appendix 2 – Tabel 22). Slechts 3 patiënten (0.6%) waren helemaal 

akkoord en 4 patiënten (0.9%) waren akkoord. De overige patiënten konden ofwel niet praten, 

ofwel waren ze niet aanwezig op de afdeling, ofwel was de AXC-matras voor hen nog niet 

geïnstalleerd. 

Op een Nimbus-matras hadden 64.1% van de patiënten ‘helemaal geen’ (54.4%) of ‘geen’ last 

(9.7%) van lawaai van de pomp van de Nimbus-matras. Tien patiënten (4.8%) hadden wel last 

van lawaai van de pomp van de Nimbus-matras. Van alle 410 (AXC) en 142 (Nimbus) patiënten 

die op de vraag konden antwoorden, of ze last hadden van enig lawaai van de pomp van de 

alternerende matras, werd bij 1.7% van de patiënten die op een AXC-matras lagen, geantwoord 

hier inderdaad last van te ondervinden. Bij de patiënten die op een Nimbus-matras lagen was dit 
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7%. Hieruit kan worden geconcludeerd dat de patiënten die op een AXC-matras lagen minder 

hinder ondervonden van enig lawaai van de pomp van de matras, in vergelijking met de patiënten 

die op een Nimbus-matras lagen. 

 

8.2.4.2.  Hoeveel patiënten vinden dat ze meer inspanning moeten leveren bij het draaien op de 

alternerende matras 

Aan de patiënten werd de vraag gesteld of ze ervaarden meer inspanning te moeten leveren bij 

het draaien sinds ze op de alternerende matras lagen. Een 22.6% van de patiënten die op de 

AXC-matras lagen, waren hiermee niet akkoord en 34.3% waren hier helemaal niet mee akkoord 

(zie Appendix 2 – Tabel 23). Eénenzeventig patiënten (15.4%) hadden wel de ervaring dat ze 

meer inspanning moesten leveren bij het draaien op een AXC-matras. In 18.7% van de gevallen 

waren de patiënten volledig immobiel en konden de patiënten helemaal niet zelf draaien op de 

alternerende matras. Hierdoor konden ze deze vraag ook niet beantwoorden. 

Van de patiënten die op een Nimbus-matras lagen vond de meerderheid (29.6%) dat ze niet 

meer inspanning moesten leveren bij het draaien, nu ze op een Nimbus-matras lagen. In 

tegenstelling werd door 18% van de gevallen ervaren dat ze, nu ze op een Nimbus-matras lagen, 

meer inspanning moesten leveren bij het draaien. Van de patiënten die op een Nimbus-matras 

lagen, waren er 54 (26.2%) volledig immobiel. Hierdoor konden ze de vraag niet beantwoorden. 

Van alle 461 patiënten die op een AXC-matras en alle 206 patiënten die op een Nimbus-matras 

lagen, waren er bij de patiënten die op een Nimbus-matras lagen, 7.5% meer patiënten die 

volledig immobiel waren. De vraag, of ze meer inspanning moesten leveren bij het draaien, kon 

door hen niet worden beantwoord. Van de overige 333 patiënten op een AXC-matras en 98 

patiënten op een Nimbus-matras, die de vraag wel konden beantwoorden, werd bij 21.3% van de 

patiënten die op een AXC-matras lagen en bij 37.7% van de patiënten die op een Nimbus-matras 

lagen, geantwoord dat ze inderdaad meer inspanning moesten leveren bij het draaien, sinds ze 

op de alternerende matras lagen. Hieruit kan worden geconcludeerd dat op een AXC-matras de 

patiënten het minst inspanning moeten leveren bij het draaien in bed. 

 

8.2.4.3. Hoeveel patiënten vinden de matras, waarop ze liggen comfortabel? 

De meerderheid (85.4%) van de patiënten die op een AXC-matras lagen vond de matras 

comfortabel (zie Appendix 2 – Tabel 24). Op de vraag of ze de AXC-matras comfortabel vonden 

werd in 22.1% van de gevallen ‘akkoord’ en in 63.3% van de gevallen ‘helemaal akkoord’ 
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geantwoord. Een zestiental  patiënten (3.4%) vond deze AXC-matras niet comfortabel om op te 

liggen. Bij de overige patiënten kon de vraag niet gesteld worden, aangezien ofwel de patiënten 

niet konden praten of niet bewust waren, ofwel de patiënten niet aanwezig waren op de afdeling 

ofwel de matras van de patiënt nog niet was geïnstalleerd. 

Op de vraag of de patiënten die op een Nimbus-matras lagen, de Nimbus-matras comfortabel 

vonden werd in 27.2% van de gevallen ‘akkoord’ en in 36.4% van de gevallen ‘helemaal akkoord’ 

geantwoord. Een elftal patiënten (5.3%) beschouwden deze matras als ‘niet’ tot ‘helemaal niet’ 

comfortabel. 

 

8.2.4.4. Hoeveel patiënten vinden de AXC-matras niet comfortabel en welke reden wordt hieraan 

gegeven? 

Wanneer de patiënten weergaven dat ze de alternerende matras niet comfortabel vonden, werd 

hen gevraagd welke hiervan de reden was. Zestien patiënten vonden de AXC-matras niet 

comfortabel (zie Appendix 2 – Tabel 25). Hiervan gaven 11 (68.8%) patiënten aan dat ze de 

AXC-matras te hoog vonden. 

Bij de patiënten die op een Nimbus-matras lagen, gaven drie patiënten (27.3%) aan dat ze de 

matras aan de rug erg hard vonden en dat de matras t.h.v. de stuit doorzakte. Drie andere 

patiënten (27.3%) gaven weer dat ze de Nimbus-matras zowel te hoog, onstabiel en te hard 

vonden. Door 2 patiënten (18.2%) werd aangekaart dat de matras te veel bewoog. Van de drie 

overige patiënten gaf 1 patiënt aan dat de matras te onstabiel was, een andere patiënt zei 

moeilijk te kunnen slapen door de bewegingen van de matras en ten slotte werd door nog een 

andere patiënt weergegeven dat de matras te veel lawaai maakte ’s nachts. 

Bij de 410 patiënten op een AXC-matras en de 142 patiënten op een Nimbus-matras, die de 

vraag konden beantwoordden, of ze de matras comfortabel vonden, gaven 96.1% van de 

patiënten die op een AXC-matras lagen aan deze matras comfortabel te vinden. Bij de patiënten 

die op een Nimbus-matras lagen was dit 92.2%. Als deze twee alternerende matrassen met 

elkaar worden vergeleken, blijkt hieruit dat de AXC-matras comfortabeler (3.9%) werd beoordeeld 

dan de Nimbus-matras. 

 

8.2.4.5.  Discussie over het comfort van de alternerende AXC- en Nimbus matrassen 

Uit de resultaten van het onderzoek B kan worden geconcludeerd dat de patiënten die op een 

AXC-matras lagen minder hinder ondervonden van enig lawaai van de pomp van de matras, in 
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vergelijking met de patiënten die op een Nimbus-matras lagen. Via een tweede vraag werd aan 

de patiënten gevraagd of ze het gevoel hadden meer inspanning te moeten leveren bij het 

draaien, sinds ze op de alternerende matras lagen. Door de patiënten die op een Nimbus-matras 

lagen, werd effectief meer (16.4%) geantwoord de ervaring te hebben meer inspanning te moeten 

leveren bij het draaien op de Nimbus-matras, dan door de patiënten die op een AXC-matras 

werden verpleegd. Aan de patiënten werd nog een derde vraag gesteld. Er werd aan hen 

gevraagd of ze de alternerende matras waarop ze verpleegd werden comfortabel vonden. Van de 

patiënten die op een AXC-matras lagen, gaf  96.1% aan deze matras comfortabel te vinden. Bij 

de patiënten die op een Nimbus-matras lagen was dit 92.2%. Beide matrassen werden door de 

meerderheid van de patiënten die de vraag konden beantwoorden aldus als comfortabele 

matrassen beoordeeld. Indien deze twee alternerende matrassen nu met elkaar worden 

vergeleken, wat betreft comfortbeleving, blijkt hieruit dat de AXC-matras als iets meer 

comfortabel (3.9%) werd beoordeeld dan de Nimbus-matras. 
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HOOFDSTUK 9: BESLUIT EN AANBEVELINGEN 

Uit het onderzoek A kan worden geconcludeerd dat de totale kostprijs van de huur van de 

alternerende AXC- en Nimbus-matrassen, voor het UZ-Gent, op jaarbasis elk jaar toenam. 

Tussen de drie maanden van het onderzoek B deden er zich geen grote verschillen voor wat 

betreft de gebruikscijfers van de alternerende AXC- en Nimbus-matrassen. Uit de onderzoeken 

blijkt dat de huur van de alternerende matrassen een grote kost blijft voor het UZ-Gent. In 2001 

was er mogelijk nog een zekere drempelvrees om via het intranet bestellingen te plaatsen om 

alternerende matrassen aan te vragen. In 2002 waren de verpleegkundigen mogelijk meer 

vertrouwd met het intranet, waardoor vooral het aantal aangevraagde AXC-matrassen toenam. 

Uit de resultaten kan eveneens worden opgemerkt dat de totale kost voor het ziekenhuis enkel in 

het jaar 2003 afnam. In het jaar 2003 nam, net zoals in de andere jaren, het aantal aangevraagde 

systemen toe, maar de huur van de alternerende matrassen werd bij de patiënten in het jaar 

2003 sneller stopgezet. Een mogelijke verklaring was het grotere aanbod aan bijscholing en 

vorming voor de verpleegkundigen, rond het thema decubitus in het jaar 2003 t.o.v. de drie 

andere jaren 2001, 2002 en 2004. De bijscholing had mogelijk als gevolg dat de 

verpleegkundigen in 2003 risicopatiënten beter konden scoren. Hieruit blijkt dat bijscholing 

mogelijk een belangrijke invloed heeft op de inschakeling van de alternerende matrassen door de 

verpleegkundigen en als gevolg op de totale kostprijs voor het ziekenhuis. Het frequent en 

regelmatig aanbieden door het ziekenhuis van bijscholing en opleidingsdagen aan de 

verpleegkundigen zou een terugval in de kost, zoals in 2004, mogelijk kunnen tegengaan. Tevens 

zou een maandelijkse feedback naar de afdelingen over hun gebruikscijfers van de alterenerende 

matrassen, een positieve invloed kunnen hebben.  

 

Elk jaar werden er geregeld alternerende matrassen aangevraagd met een afwijkende 

Bradenscore. Het wordt aangeraden om bij elke aanvraag van een alternerende matras, met een 

afwijking van de Bradenscore, een motivatie op te geven in de daarvoor voorziene ruimte op het 

intranet. Uit onderzoek bleek dat in 2003 en 2004 in de meeste gevallen geen motivatie werd 

opgegeven, bij een afwijking van de Bradenscore.  

Om te voorkomen dat verpleegkundigen, in de toekomst, alternerende matrassen nog steeds 

kunnen aanvragen bij een afwijking van de Bradenscore, zonder in het blanco veld een reden op 

te geven die de aanvraag van het alternerend systeem motiveert, zou het ziekenhuis enkele 
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kleine aanpassingen kunnen invoeren op het intranet. Wanneer de computer bij de aanvraag van 

een alternerend systeem de Bradenscore berekent en als er zich dan een afwijking voordoet, 

verschijnt er een venster met een voorstel voor een ander anti-decubitussysteem. Op het intranet 

zou er eventueel een aanpassing kunnen uitgevoerd worden, zodat voortaan tegelijkertijd het 

blanco veld bijvoorbeeld een duidelijk opvallende kleur krijgt, waardoor het de aandacht trekt. 

Zodat indien de verpleegkunigen alsnog het gewenste alternerend systeem wil aanvragen, zij 

verplicht worden om in het blanco veld een motivatie weer te geven. Zonder hierin een motivatie 

te noteren zou de aanvraag bij een afwijking van de Bradenscore niet mogen doorgegeven 

kunnen worden. Dit laatste dient ook duidelijk vermeld te worden in het protocol.  

 

Elk jaar nam het aantal patiënten toe waarvoor er een alternerend systeem werd aangevraagd. 

Maar ondanks de toename van het aantal patiënten, die dergelijke preventie kregen, werd er bij 

deze patiënten te weinig adequate preventie gegeven. Zowel bij de laag- en hoogrisicopatiënten 

die tijdens de meting in bed lagen als bij diegene die tijdens de meting opzaten in de zetel, werd 

er nog te veel inadequate preventie toegepast. Vooral de preventieve maatregel ‘zwevende 

hielen’ dient zowel bij de patiënten in bed als in de zetel meer aandacht te krijgen. Uit deze 

resultaten kan worden geconcludeerd dat ‘de richtlijnen voor decubituspreventie in het UZ-Gent 

(januari 1998)’ onvoldoende correct opgevolgd worden, waardoor er een vals gevoel van 

veiligheid word gecreëerd en hierdoor de risicopatiënten blootgesteld blijven aan het gevaar om 

decubitus te ontwikkelen. 

Het ziekenhuis zou bij het reeds bestaande pakket aan bijscholing rond het thema ‘decubitus’, 

een extra sessie kunnen inbouwen. Via de sessie zouden de verpleegkundigen enkele 

basisprincipes rond decubituspreventie terug moeten kunnen opfrissen. De sessie zou de 

verpleegkundigen kunnen informeren over het adequaat toepassen en inschakelen van de 

preventieve maatregelen in bed en in de zetel. De bevindingen van dit onderzoek terugspelen 

naar de afdelingen, zou al een eerste stap kunnen zijn.  

 

Uit de analyse blijkt tevens dat een wekelijkse evaluatie, i.v.m. het nut van de matras bij de 

patiënt, echt belangrijk is. Deze evaluatie kan gebeuren op de teamvergadering a.d.h.v. de 

Bradenschaal, maar deze dient gecombineerd te worden met de klinische blik van de 

verpleegkundige. In onderzoek B werd na elke meting aan de verpleegkundigen een reden 

gevraagd, waarom de alternerende matras nog steeds nodig bleef bij de patiënt. De 
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verpleegkundigen gaven gegronde motivaties om de alternerende matras te houden, zelfs als dat 

de Bradenschaal, bij de patiënten verpleegd op een Nimbus-matras, in 54.4% (Chirurgie) en 

53.7% (Interne) van de gevallen aangaf, af te bouwen naar een AXC-matras of statische matras. 

Bij de patiënten verpleegd op een AXC-matras werd er een afwijking bij 63% (Chirurgie) en 67% 

(Interne) van de gevallen gescoord. Hieruit blijkt dat de Bradenschaal veeleer een richtsnoer is en 

dus niet allesomvattend. 

 

In het onderzoek wordt opgemerkt dat in het ziekenhuis nog steeds een heel aantal patiënten tot 

op de laatste dag van hun verblijf op een alternerende matras blijven liggen. Voor de patiënten 

die overleden zijn, was de speciale matras waarschijnlijk gerechtvaardigd, net als voor de 

patiënten die naar een ander ziekenhuis getransfereerd worden. Het is voornamelijk bij de 

bestemming ‘naar huis’ waar er enige vraagtekens dienen geplaatst te worden. Het betekent 

namelijk dat ongeveer 50% van de patiënten die de dag van hun ontslag op een AXC- of Nimbus-

matras lagen, naar huis ontslaan werden en daar mogelijks op een gewone bedmatras kwamen 

te liggen.  

De wekelijkse evaluatie bij de patiënt, of de matras nog nodig is bij de patiënt, blijkt hieruit 

noodzakelijk. Want aan de hand hiervan kan er sneller overgeschakeld worden van een Nimbus- 

naar een AXC-matras of van een AXC-matras naar een statisch systeem. Zodanig dat het aantal 

patiënten die tot aan hun ontslag op een alternerende matras liggen zou kunnen afnemen. 

 

In het onderzoek werd tijdens de metingen bij de meerderheid van de patiënten de alternerende 

matras op een correcte manier ingesteld door de verpleegkundigen. Echter bij de patiënten die 

verpleegd werden op een AXC-matras werd in 9.6% van de gevallen geregistreerd, dat de knop 

‘gewicht’ niet was afgesteld op het gewicht van de patiënt. Ook bij de patiënten die op een AXC-

matras in rechtop zittende houding zaten, werd in 44% van de gevallen de knop ‘gewicht’ niet met 

20 kg bijgesteld. Dit laatste is een kleine handeling en wordt vaak vergeten door de 

verpleegkundigen. Dit is mogelijk op te lossen door te werken met geplastificeerde kaartjes. 

Bevestig aan elke AXC-pomp een kaartje met als script: ‘Patiënt zit rechtop � + 20 kg’. Na een 

tijdje zullen de kaartjes verdwijnen, maar zal het bij de verpleegkundigen een automatisme 

worden om, bij elke patiënt die rechtop zit, de pomp met 20 kg bij te stellen. 

Er werd tevens bij 0.79% van de AXC-matrassen en bij 0.32% van de Nimbus-matrassen door de 

onderzoeker vastgesteld dat de matras niet meer efficiënt werkte. Hieruit blijkt dat ofwel de 
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alternerende systemen niet vaak defect gaan, ofwel dat de verpleegkundigen deze defecten snel 

opmerken en laten herstellen. 

 

Wanneer aan de patiënten tijdens de studie de vraag gesteld werd in welke mate ze de 

alternerende matras waarop ze verpleegd werden comfortabel vonden, werd zowel bij de 

meerderheid (96.1%) van patiënten die op een AXC-matras lagen, als bij de meerderheid 

(92.2%) van de patiënten die op een Nimbus-matras lagen, de matras als comfortabel tot zeer 

comfortabel gevonden. Indien deze twee alternerende matrassen met elkaar werden vergeleken, 

wat betreft comfortbeleving, bleek hieruit dat de AXC-matras als iets meer comfortabel (3.9%) 

werd beoordeeld dan de Nimbus-matras. 

 

Hopelijk kunnen de resultaten van de onderzoeken bijdragen tot het uitwerken van een 

verantwoord decubituspreventiebeleid wat betreft alternerende matrassen en kunnen ze 

eventueel kostenbesparend werken voor de patiënt en het ziekenhuis. De resultaten zouden 

reeds aan de verpleegkundigen gepresenteerd kunnen worden in de eerstkomende extra 

bijscholingssessies omtrent decubituspreventie en de correcte inschakeling van alternerende 

matrassen bij de patiënt. 
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Appendix 1 – Figuur 1 

Aantal aangevraagde matrassen per jaar in het UZ-Gent
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Appendix 1 – Figuur 2 

Aantal geleverde matrassen per jaar in het UZ-Gent
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Appendix 1 – Figuur 3 

Aantal gestopte matrassen per jaar in het UZ-Gent
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Appendix 1 – Figuur 4 

Aantal huurdagen per jaar in het UZ-Gent
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Appendix 1 – Figuur 5 

Gemiddelde ligduur/patiënt op een alternerende matras per jaar in het UZ-Gent
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Appendix 1 – Figuur 6 

Kostprijs (in euro) per jaar voor elke alternerende matras in het UZ-Gent
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Appendix 1 – Figuur 7 

Aantal aangevraagde AXC- en Nimbus-matrassen per jaar per cluster
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Appendix 1 – Figuur 8 

Aantal geleverde AXC- en Nimbus-matrassen per jaar per cluster
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Appendix 1 – Figuur 9 

Aantal gestopte AXC- en Nimbus-matrassen per jaar per cluster
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Appendix 1 – Figuur 10 

Gemiddelde ligduur/patiënt op een AXC- en Nimbus-matras per jaar per cluster 
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Appendix 1 – Figuur 11 
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Appendix 1 – Tabel 1: De Bradenscores waarmee er per jaar een AXC-matras werd aangevraagd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           AXC = Alpha-X-Cell-matras; N = Totaal aantal patiënten waarvoor een AXC-matras werd  
                                                                           aangevraagd ; M = Gemiddelde;            = Afwijkingen van de Bradenscore bij de aanvraag van    
                                                                           een AXC-matras (Bradenscore < 9 en  > 12) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bradenscore 
bij aanvraag 

AXC 

2001 
 

N = 805 

2002 
 

N = 959 

2003 
 

N = 949 

2004 
 

N = 949 

M 
 

N = 916 
 % % % % % 
6 0.1 0.4 3.4 3.3 1.8 
7 0.4 0.8 6.6 4.2 3.1 
8 1.6 0.8 11.8 11.7 6.5 
9 10.3 11.8 18.4 15.6 14.1 
10 22.6 21.7 14.6 16.4 18.8 
11 28.2 30 17.9 22.4 24.6 
12 25.3 25.1 19.8 19.1 22.3 
13 5.6 4.5 4.1 3.6 4.4 
14 3.3 3.4 1.8 1.6 2.5 
15 1.7 0.7 0.7 1.1 1 
16 0.4 0.2 0.5 0.6 0.4 
17 0.1 0.2 0.2 0.3 0.2 
18 0.1 0.1 0 0 0.05 
19 0.1 0 0 0 0.025 
20 0 0 0 0 0 
21 0 0.1 0 0 0.025 

Totaal 100 100 100 100 100 
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Appendix 1 – Tabel 2: De Bradenscores waarmee er per jaar een Nimbus-matras werd aangevraagd 

Bradenscore 
bij aanvraag 

Nimbus 

2001 
 

N = 597 

2002 
 

N = 697 

2003 
 

N = 684 

2004 
 

N = 670 

M 
 

N = 662 
 % % % % % 
6 6.9 7.3 4.8 7.2 6.5 
7 15.2 13.5 6.6 10 11.3 
8 27.3 28.2 15.5 19.4 22.6 
9 36 34.4 21.6 20.7 28.2 
10 7.4 8.7 14.5 10.9 10.4 
11 3.3 2.7 14.6 12.8 8.3 
12 1.8 2.8 15.3 13.3 8.3 
13 1.2 1.1 2.8 2.4 1.9 
14 0.8 0.6 1.7 1.9 1.2 
15 0 0.3 0.7 0.4 0.3 
16 0 0.1 1.2 0.4 0.5 
17 0 0 0.3 0.4 0.4 
18 0 0 0.1 0 0.02 
19 0 0 0.1 0 0.02 

Totaal 100 100 100 100 100 

                                                                                 N = Totaal aantal patiënten waarvoor een Nimbus-matras werd aangevraagd; M =   
                                                                                Gemiddelde;             = Afwijkingen van de Bradenscore bij de aanvraag van een Nimbus-matras (Bradenscore > 9) 
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Appendix 1 – Tabel 3: De Bradenscores waarmee er per cluster per jaar een AXC-matras werd aangevraagd 

Bradenscore 
bij aanvraag 

AXC 

2001 
% 

2002 
% 

2003 
% 

2004 
% 

M 
% 

 C I C I C I C I C I 
N 434 371 473 486 501 448 490 459 475 441 
6 0 0.3 0.4 0.4 3.4 3.3 4.9 1.5 2.3 1.4 
7 0.2 0.5 0.6 1 6.8 6.5 4.1 4.4 3 3.2 
8 1.8 1.3 0.6 1 12.4 11.2 11.2 12.2 6.7 6.6 
9 8.5 12.4 9.7 13.8 16.6 20.6 16.1 15 12.9 15.5 
10 23 22.1 18.4 24.9 14 15.4 15.3 17.6 17.5 20 
11 28.3 28 31.6 28.6 20.1 15.4 23 21.8 25.6 23.4 
12 25.6 25.1 28.6 21.8 20.3 19.2 18.4 19.8 23 21.3 
13 6.2 4.9 4 4.9 3.6 4.7 2.9 4.3 4.1 4.7 
14 4 2.7 4.4 2.5 1.4 2.2 1.8 1.3 2.8 2.1 
15 1.2 2.4 1 0.4 0.8 0.7 1.2 1.1 1 1.1 
16 0.7 0 0.4 0 0.6 0.4 0.6 0.7 0.6 0.3 
17 0 0.3 0.2 0.2 0 0.4 0.4 0.2 0.2 0.3 
18 0.2 0 0 0.2 0 0 0 0 0.1 0.1 
19 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
21 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0.1 

Totaal 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
                                                                    AXC = Alpha-X-Cell-matras; N = totaal aantal patiënten; M = Gemiddelde; C = cluster Chirurgie; 
                                                                    I = cluster Interne;                = Afwijking van de Bradenscore bij de aanvraag van een AXC-matras (Bradenscore < 9 en > 12) 
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Appendix 1 – Tabel 4: De Bradenscores waarmee er per cluster per jaar een Nimbus-matras werd aangevraagd 

Bradenscore  
bij aanvraag  

Nimbus 

2001 2002 2003 2004 M 

 C I C I C I C I C I 
N 185 412 253 444 217 467 259 411 229 434 
6 2.2 9 3.6 9.4 2.8 5.8 6.9 7.3 4.1 7.8 
7 12.4 16.5 8.3 16.4 8.7 5.6 5.4 12.9 8.4 12.7 
8 21.1 30 28.8 28 14.7 15.8 19.7 19.2 21.3 23.1 
9 43.8 32.5 39.1 31.7 24.9 20.1 25.9 17.5 32.9 25.4 
10 9.7 6.3 11.5 7.2 15.7 13.9 12.7 9.7 12.5 9.4 
11 4.3 3 2.8 2.7 15.2 14.3 10 14.6 8.1 8.7 
12 3.2 1.2 4.3 2 12 16.9 15 12.2 9 8.2 
13 1.6 1 1.2 1.1 2.3 3 1.2 3.2 1.5 2.1 
14 1.6 0.5 0.4 0.7 1.8 1.7 1.5 2.2 1.3 1.3 
15 0 0 0 0.5 1.4 0.4 0.4 0.5 0.4 0.3 
16 0 0 0 0.2 0.5 1.5 0.4 0.5 0.2 0.6 
17 0 0 0 0 0 0.4 0.8 0.2 0.2 0.2 
18 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0.1 
19 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0. 0.1 

Totaal 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

                                                           Nimbus = Nimbus-matras; C = cluster Chirurgie; I = cluster Interne; N = totaal aantal patiënten;  
                                                                       M = Gemiddelde; C = cluster Chirurgie; I = cluster Interne;      = Afwijkingen van de Bradenscore bij  
                                                                       de aanvraag van een Nimbus-matras (Bradenscore > 9) 
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Appendix 1 – Tabel 5: Motivaties om een AXC-matras aan te vragen bij een afwijking van de 
Bradenscore. 

Motivatie 2001 
% 

2002 
% 

2003 
% 

2004 
% 

Totaal 
% 

 C I C I C I C I C I 
N 63 46 56 53 142 133 133 119 394 351 

DECUBITUS           
Patiënt vertoont roodheid t.h.v. de drukpunten 1.6 17.4 8.9 1.9 1.4 0.7 2.2 3.4 2.8 4 
Patiënt heeft reeds decubitus 17.4 4.3 16.1 15 0.7 1.5 3 5.9 6.3 5.4 
Totaal 19 21.7 25 16.9 2.1 2.2 5.3 9.2 9.1 9.4 

MOBILITEIT           
Patiënt kan zich moeilijk tot niet bewegen 19 23.9 10.7 13.2 0 0.7 3 1.7 5.6 6 
Patiënt heeft zwakke algemene toestand en  
gaat achteruit 

1.6 15.2 0 9.4 0 0 0.7 0.8 0.5 3.7 

Zwaarlijvige patiënt en hierdoor beperkt in 
mobiliteit 

1.6 0 3.6 1.9 0.7 0 2.2 0.8 1.8 0.6 

Magere patiënt en hierdoor beperkt in mobiliteit 4.8 4.3 3.6 7.5 0.7 0.7 0 0 1.5 2 
Brachytherapie en hierdoor strikte immobiliteit 0 2.2 0 0 0 0 0 0 0 0.3 
Patiënt kan door de matras nu beter in en uit bed 0 2.2 0 0 0 0 0 0.8 0 0.6 
Patiënt opgenomen t.g.v. heuprothese/ 
heupfractuur 

1.6 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 

Patiënt is (pre)terminaal en ligt veel in bed 1.6 4.3 3.6 5.6 0 0.7 0 2.5 0.8 2.6 
Totaal 30.2 52.1 21.4 37.6 1.4 2.2 6 6.7 10.4 15.8 

MEDISCHE INDICATIE           
Plastische correctie na decubitus 
(huidflapoperatie) 

1.6 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 

Pt heeft brandwonden, littekens of restletsels 1.6 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 
Patiënt heeft vaatstoornissen 0 2.2 0 0 0 0 0 0 0 0.3 
Patiënt heeft erge rugpijn 0 0 0 1.9 0 0 0.7 0 0.2 0.3 
Matras aangevraagd t.g.v. een specifieke 
operatie 

3.2 0 0 1.9 0 0 0.7 0.8 0.8 0.6 

In opdracht van de behandelende arts AXC-
matras aangevraagd 

3.2 0 7.1 1.9 1.4 0 0.7 1.7 2.3 0.8 

Totaal 9.5 2.2 7.1 5.7 1.4 0 2.2 2.5 3.8 1.9 
KLINISCHE BLIK           

Voorlopig is een AXC-matras voldoende 0 10.9 1.8 3.8 0.7 0 0 2.5 0.5 2.8 
Groot risicopatiënt voor decubitus – 
ontwikkeling 

3.2 0 16.1 9.4 2.8 0 0.7 0.8 4.1 1.7 

Voor het comfort van de patiënt 1.6 0 1.8 5.7 0 0 0 0.8 0.5 1.1 
Patiënt heeft statische matras, maar is niet 
voldoende 

1.6 0 1.8 1.9 0.7 0.7 0 1.7 0.8 1.1 

Wisselhouding gaat niet 9.5 2.2 3.5 1.9 3.5 0 5.3 0 5.1 0.6 
Afbouw van een Nimbus- naar een AXC-matras 12.7 2.2 16.1 0 4.2 0 3.7 0 7.1 0.3 
Totaal 28.6 15.3 41.1 22.7 12 0.7 9.8 5.9 18.1 7.7 

DEFECT OF STOCKBREUK           
Ter vervanging van een defecte AXC-matras 3.2 2.2 0 1.9 2.1 3 1.5 1.7 1.8 2.3 
AXC-matras geleverd door stockbreuk Nimbus-
matras 

0 6.5 0 1.9 0 0.7 0 0 0 1.4 

Stockbreuk van statische anti-
decubitusmatrassen 

1.6 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 

Totaal 4.8 8.7 0 3.8 2.1 3.8 1.5 1.7 2 3.7 
GEEN MOTIVATIE           

Geen motivatie bij de afwijking van de 
Bradenscore voor de aanvraag van een AXC-
matras 

7.9 0 5.4 13.2 81 91 75.2 74 56.6 61.5 

Totaal 7.9 0 5.4 13.2 81 91 75.2 74 56.6 61.5 
TOTAAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

C = cluster Interne; I = cluster Interne; N = Totaal aantal patiënten; Stockbreuk = Onvoldoende AXC-matrassen in stock 
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Appendix 1 – Tabel 6 
Motivaties om toch een Nimbus-matras aan te vragen bij een afwijking van de Bradenscore  

Motivatie 2001 
% 

2002 
% 

2003 
% 

2004 
% 

Totaal 
% 

 C I C I C I C I C I 
N 37 50 50 65 106 246 108 178 301 539 

DECUBITUS           
Patiënt vertoont roodheid t.h.v. de drukpunten 5.4 0 6 3 0 0.8 0 0 2.3 0.7 
Patiënt heeft reeds decubitus 18.9 30 10 18.5 1.8 3.6 7.5 2.2 7.3 7.4 
Totaal 24.3 30 16 21.5 1.8 4.4 7.5 2.2 9.6 8.1 

MOBILITEIT           
Patiënt kan zich moeilijk tot niet bewegen 24.3 16 24 21.5 0.9 3.6 6.5 4.5 9.6 7.2 
Patiënt heeft zwakke algemene toestand en gaat 
achteruit 

0 8 0 7.7 0.9 0.8 1.8 0.5 0.9 2.2 

Zwaarlijvige patiënt en hierdoor beperkt in 
mobiliteit 

10.8 12 0 3 1.8 0 2.8 2.8 2.9 2.4 

Magere patiënt en hierdoor beperkt in mobiliteit 0 2 0 3 0.9 0.4 0 0 0.3 0.7 
Brachytherapie en hierdoor strikte immobiliteit 0 6 0 1.5 0 0 0 0.5 0 0.9 
Patiënt kan door de matras nu beter in en uit bed 0 0 0 0 0 0 0 2.2 0 0.7 
Patiënt opgenomen t.g.v. heuprothese / 
heupfractuur 

0 2 0 0 0 0 0 0 0 0.2 

Patiënt is (pre)terminaal en ligt veel in bed 0 0 4 6.1 0 0 0 0 0.6 0.7 
Polytrauma met multiple fracturen 2.7 0 0 0 0 0 0.9 0 0.6 0 
Totaal 37.8 46 28 42.8 4.7 4.9 12 10.5 15.1 15 

MEDISCHE INDICATIE           
Plastische correctie na decubitus 
(huidflapoperatie) 

2.7 0 10 0 0.9 0 0 0 2.3 0 

Pt heeft brandwonden, littekens of restletsels 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0.2 
Patiënt heeft vaatstoornissen 0 0 1 0 0 0 0 0 0.3 0 
Matras aangevraagd t.g.v. een specifieke operatie 2.7 2 0 0 0.9 0 0.9 0 0.9 0.2 
In opdracht van de behandelende arts een matras 
aangevraagd 

24.3 12 4 11.4 4.7 2.4 3.7 1.6 6.6 4.2 

Totaal 29.7 16 16 11.4 6.6 2.4 4.6 1.6 10.2 4.5 
KLINISCHE BLIK           

Groot risicopatiënt voor decubitus – 
ontwikkeling 

0 0 16 3 0 1.6 0 0.5 2.6 1.2 

Voor het comfort van de patiënt 0 0 10 0 0 0.4 0 0 1.6 0.2 
Wisselhouding gaat niet 2.7 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 
Nimbus-matras is meer aangewezen bij deze 
patiënt 

0 4 4 1.5 0.9 0.8 0 1.1 0.9 1.2 

Totaal 2.7 4 30 4.5 0.9 2.8 0 1.6 5.6 2.6 
DEFECT OF STOCKBREUK           

Ter vervanging van een defecte Nimbus-matras 2.7 2 4 3 6.6 4.1 2.8 2.2 4 3.1 
Nimbus-matras geleverd wegens stockbreuk 
AXC-matras 

0 0 0 3 3.6 0 3.6 3.2 2.2 1.4 

Totaal 2.7 2 4 6 10.4 4.1 6.4 5.4 6.2 4.5 
VARIA           

Patiënt komt van een Zandbed 2.7 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 
Patiënt komt van een Low – Air Loss Bed 0 2 0 0 0 0 0 0.5 0 0.3 
Totaal 2.7 2 0 0 0 0 0 0.5 0.3 0.3 

GEEN MOTIVATIE           
Geen motivatie bij de afwijking van de BS voor 
de aanvraag van een AXC-matras 

0 0 6 13.8 75.6 81.3 69.4 78.2 53.1 64.9 

Totaal 0 0 6 13.8 75.6 81.3 69.4 78.2 53 64.9 
TOTAAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

C = cluster Chirurgie; I = cluster Interne; N = Totaal aantal patiënten; Stockbreuk = Onvoldoende Nimbus-matrassen in 
stock; BS = Bradenscore
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Appendix 1 – Tabel 7: Wat is de bestemming van de patiënt wanneer: de stopdatum van de huur 
van de AXC-matras gelijk is aan de ontslagdatum van de patiënt uit het ziekenhuis 

Bestemming 
na ontslag 

2001 
% 

2002 
% 

2003 
% 

2004 
% 

Totaal 
% 

AXC C I C I C I C I C I T 
N 210 206 228 304 228 267 275 299 941 1076 2017 

Naar huis 61 43.7 57 51 58.8 39.3 57.8 44.8 58.6 45 51.3 
Naar een ander 
ziekenhuis 

17.6 9.7 17.5 9.2 9.6 8.6 16 9.4 15.2 9.2 12 

Naar een 
rusthuis 

8.1 15.5 7.9 12.8 11 15.4 6.9 13.4 8.4 14.1 11.5 

Overleden 11.9 28.6 11.8 25 14 33.3 12.7 26.4 12.6 28.2 20.9 
Andere 1.4 2.4 5.7 2 6.6 3.4 6.6 6 5.2 3.5 4.3 
Totaal 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

      AXC = Alpha-X-Cell-matras; C = cluster Chirurgie; I = cluster Interne; T = Totaal ; N = Totaal aantal    
      patiënten 
 
 
 
 
 
 
Appendix 1 – Tabel 8: Wat is de bestemming van de patiënt wanneer: de stopdatum van de huur 
van de Nimbus-matras gelijk is aan de ontslagdatum van de patiënt uit het ziekenhuis 

Bestemming  
na ontslag 

2001 
% 

2002 
% 

2003 
% 

2004 
% 

1.1.1. Totaal 

% 
Nimbus C I C I C I C I C I T 

N 85 257 99 268 92 281 145 267 421 1073 1494 
Naar huis 50.6 41.6 64.6 43 59.8 43.8 61.4 35.2 59.6 40.9 46.2 
Naar een ander 
ziekenhuis 

10.6 12.4 11.1 10.8 12 11 13.8 9.7 12.1 11 11.3 

Naar een  
rusthuis 

15.3 14 5.1 14.9 7.6 15.3 4.8 10.1 7.6 13.6 11.9 

Overleden 18.8 30.4 15.2 28.3 13 27.4 12.4 30 14.5 29 24.9 
Andere 4.7 1.6 4 3 7.6 2.5 7.6 15 6.2 5.5 5.7 
Totaal 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

      C = cluster Chirurgie; I = cluster Interne; T = totaal ; N = totaal aantal patiënten 
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Appendix 2 - Figuur 1 
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Appendix 2 - Figuur 2 
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Appendix 2 - Figuur 3 
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Appendix 2: Figuur 4 
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Appendix 2 – Figuur 5 

De gemiddelde ligduur/patiënt op een AXC-matras 
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29

15
20 17

25

15

0

10

20

30

40

Chirurgie Interne

Clusters

G
em

id
de

ld
e 

lig
du

ur
/p

at
ië

nt
 o

p 
ee

n 
A

X
C

-m
at

ra
s

De 3 maanden voor de
studie

De 3 maanden van de
studie

De 3 maanden na de
studie

 
 

 

 

 

 

 

Appendix 2 – Figuur 6 

De totale huurkostprijs van de AXC-matrassen 
voor het ziekenhuis tijdens de drie maanden voor, 
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Appendix 2 – Figuur 7 
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Appendix 2 – Figuur 8 

Aantal geleverde Nimbus-matrassen tijdens de 
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Appendix 2 – Figuur 9 
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Appendix 2 – Figuur 10 

Het totaal aantal huurdagen van de Nimbus-
matrassen tijdens de drie maanden voor, tijdens 

en na de studie
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Appendix 2 – Figuur 11 

De gemiddelde ligduur/patiënt op een Nimbus-
matras tijdens de drie maanden voor, tijdens en 
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Appendix 2 – Figuur 12 

De totale huurkostprijs voor de Nimbus-matrassen 
voor het ziekenhuis tijdens de drie maanden voor, 
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Appendix 2 – Tabel 1: De Bradenscores waarmee er per maand een AXC-matras werd 
aangevraagd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               AXC = Alpha-X-Cell-matras; N = Totaal aantal patiënten; M = gemiddelde;  
                                        = Afwijkingen van de Bradenscore bij de aanvraag van een AXC-matras  
                               (Bradenscore < 9 en > 12) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bradenscore 
bij aanvraag 

AXC 

Maand 1 
 

% 

Maand 2 
 

% 

Maand 3 
 

% 

M 
 

% 
N 95 98 89 94 
6 2.1 4.1 4.5 3.6 
7 4.2 2 12.4 6 
8 16.8 25.5 15.7 19.5 
9 17.9 15.3 16.8 16.7 

10 15.8 14.3 10.1 13.5 
11 16.8 20.4 22.5 19.9 
12 22.1 11.2 15.7 16.3 
13 2.1 2 2.3 2.1 
14 1.1 3.1 0 1.4 
15 0 1 0 0.3 
16 1.1 1 0 0.7 

Totaal 100 100 100 100 
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Appendix 2 – Tabel 2: De Bradenscores waarmee er per maand een Nimbus-matras werd 
aangevraagd 

Bradenscore 
bij aanvraag 

Nimbus 

Maand 1 
 

% 

Maand 2 
 

% 

Maand 3 
 

% 

M 
 

% 
N 60 56 46 54 
6 3.3 5.4 2.2 3.7 
7 6.7 12.5 2.2 7.4 
8 10 5.4 8.7 8 
9 23.3 17.8 21.7 21 

10 11.7 16.1 19.6 15.4 
11 16.7 21.4 17.4 18.5 
12 20 17.8 23.9 20.4 
13 1.7 1.8 2.2 1.9 
14 3.3 1.8 0 1.9 
15 1.7 0 2.2 1.2 
16 0 0 0 0 
17 1.7 0 0 0.6 

Totaal 100 100 100 100 
                            N = Totaal aantal patiënten; M = gemiddelde;          = Afwijkingen van de Bradenscore  
                                  bij de aanvraag van een Nimbus-matras (Bradenscore > 9) 
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Appendix 2 – Tabel 3: De Bradenscores waarmee er per maand een AXC-matras werd 
aangevraagd bij de clusters Chirurgie en Interne 

Bradenscore 
bij aanvraag 

AXC 

Maand 1 
 

% 

Maand 2 
 

% 

Maand 3 
 

% 

M 
 

% 
 C I C I C I C I 

N 44 51 49 49 39 50 132 50 
6 2.3 2 8.2 0 7.7 2 6.1 1.3 
7 0 7.8 4.1 0 10.2 14 4.5 7.3 
8 20.4 13.7 24.5 26.5 10.2 20 18.9 20 
9 15.9 19.6 8.2 22.4 20.5 14 14.4 18.7 

10 20.4 11.8 10.2 18.4 7.7 12 12.9 14 
11 15.9 17.6 26.5 14.3 23.1 22 22 18 
12 20.4 23.5 8.2 14.3 18 14 15.2 17.3 
13 2.3 2 2 2 2.6 2 2.3 2 
14 0 2 4.1 2 0 0 1.5 1.3 
15 0 0 2 0 0 0 0.7 0 
16 2.4 0 2 0 0 0 1.5 0 

Totaal 100 100 100 100 100 100 100 100 
                     AXC = Alpha-X-Cell-matras; M = Gemiddelde ; C = cluster Chirurgie ; I = cluster Interne ;  
                     N = totaal aantal patiënten;             = Afwijking van de Bradenscore bij de aanvraag van een AXC- 
                     matras (Bradenscore < 9 en > 12) 
 
 
Appendix 2 – Tabel 4: De Bradenscores waarmee er per maand een Nimbus-matras werd 
aangevraagd bij de clusters Chirurgie en Interne 

Bradenscore 
bij aanvraag 

Nimbus 

Maand 1 
% 

Maand 2 
% 

Maand 3 
% 

M 
% 

 C I C I C I C I 
N 21 39 18 38 10 36 16 38 
6 4.8 2.6 5.6 5.3 0 2.8 3.5 3.5 
7 4.8 7.7 11.1 13.2 10 0 8.6 7.1 
8 0 15.4 11.1 2.6 20 5.6 10.4 8 
9 9.5 30.8 22.2 15.8 20 22.2 17.2 23 

10 19 7.6 16.7 15.8 10 22.2 15.2 15 
11 28.5 10.2 0 31.6 30 13.8 19.5 18.6 
12 23.8 17.9 33.3 10.5 10 27.8 22.4 18.6 
13 0 2.6 0 2.6 0 2.8 0 2.6 
14 4.8 2.6 0 2.6 0 0 1.6 1.8 
15 4.8 0 0 0 0 2.8 1.6 0.9 
16 0 0 0 0 0 0 0 0 
17 0 2.6 0 0 0 0 0 0.9 

Totaal 100 100 100 100 100 100 100 100 
                     Nimbus = Nimbus-matras; M = Gemiddelde ; C = cluster Chirurgie ; I = cluster Interne ;  
                     N = totaal aantal patiënten;              = Afwijking van de Bradenscore bij de aanvraag van een     
                     Nimbus-matras (Bradenscore > 9) 
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Appendix 2 – Tabel 5: Motivaties om een AXC-matras aan te vragen bij een afwijking van de 
Bradenscore 

Motivatie Maand 1 
% 

Maand 2 
% 

Maand 3 
% 

Totaal 
% 

N 26 38 31 95 
DECUBITUS     
Patiënt vertoont roodheid t.h.v. de drukpunten 0 2.6 0 1 
Patiënt heeft reeds decubitus 3.8 0 0 1 
Totaal 3.8 2.6 0 2.1 
     
MOBILITEIT     
Patiënt heeft zwakke algemene toestand en 
gaat achteruit 

0 2.6 0 1 

Patiënt kan door de matras nu beter in en uit 
bed 

0 0 3.2 1 

Totaal 0 2.6 3.2 2.1 
     
KLINISCHE BLIK     
Groot risicopatiënt voor decubitus – 
ontwikkeling 

0 0 3.2 1 

Patiënt heeft statische matras, maar is niet 
voldoende 

3.8 0 0 1 

Wisselhouding gaat niet 0 0 3.2 1 
Afbouw van een Nimbus- naar  
een AXC-matras 

0 0 3.2 1 

Totaal 3.8 0 9.7 4.2 
     
DEFECT     
Ter vervanging van een defecte AXC-matras 3.8 2.6 0 2.1 
Totaal 3.8 2.6 0 2.1 
     
VARIA     
Geen motivatie bij de afwijking van de 
Bradenscore voor de aanvraag van een AXC-
matras 

88.5 92.1 87.1 89.5 

Totaal 88.5 92.1 87.1 89.5 
     
TOTAAL 100 100 100 100 

             C = cluster Interne; I = cluster Interne;  N = Totaal aantal patiënten waarvoor een AXC-matras werd   
             aangevraagde met een afwijking van de Bradenscore 
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Appendix 2 – Tabel 6: Motivaties om een Nimbus-matras aan te vragen bij een afwijking van de 
Bradenscore 

Motivatie Maand 1 
% 

Maand 2 
% 

Maand 3 
% 

Totaal 
% 

N 34 33 30 97 
MOBILITEIT     

Patiënt kan zich moeilijk tot niet bewegen 2.9 3 0 2.06 
Zwaarlijvige patiënt en hierdoor beperkt in 
mobiliteit 

2.9 0 3.3 2.06 

Patiënt kan door de matras nu beter in en uit 
bed 

0 0 3.3 1.03 

Totaal 5.9 3 6.7 5.2 
MEDISCHE INDICATIE     

Matras aangevraagd t.g.v. een specifieke 
operatie 

2.9 0 0 1 

Totaal 2.9 0 0 1 
KLINISCHE BLIK     

Nimbus-matras is meer aangewezen bij deze 
patiënt 

0 0 3.3 1 

Totaal 0 0 3.3 1 
DEFECT     

Ter vervanging van een defecte Nimbus-matras 5.9 0 10 5.2 
Totaal 5.9 0 10 5.2 

VARIA     
Patiënt komt van een Low – Air Loss Bed 0 3 0 1 
In opdracht van de behandelende arts een 
matras aangevraagd 

2.9 3 0 2.1 

Geen motivatie bij de afwijking van de 
bradenscore voor de aanvraag van een Nimbus-
matras 

82.4 91 80 84.5 

Totaal 85.3 97 80 87.6 
TOTAAL 100 100 100 100 

        C = cluster Chirurgie; I = cluster Interne; N = Totaal aantal patiënten waarvoor een Nimbus-matras werd   
          aangevraagd met een afwijking van de Bradenscore 
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Appendix 2 – Tabel 7: De preventieve maatregel ‘zwevende hielen’ in bed  

Preventie Wordt 
ZH 

toegepast 

Hielen t.o.v. kussen Maand 1 
% 

Maand 2 
% 

Maand 3 
% 

Totaal 
% 

   C I C I C I C I T 
N   40 39 68 82 85 104 193 225 418 

Adequate 
preventie 

Ja Hielen volledig vrij 
van druk 

2.5 2.6 1.5 9.8 16.5 4.8 8.3 6.2 7.2 

            
Inadequate 
preventie 

Ja Kussen is weggeschopt 2.5 2.6 0 1.2 0 1 0.5 1.3 1 

  Hielen op kussen 0 5.1 0 1.2 0 1.92 0 2.2 1.2 
  Kussen doorgezakt 2.5 2.6 0 0 1.2 0 1 0.4 0.7 
 Neen Voeten plat op de grond 92.5 87.2 98.5 87.8 82.3 92.3 90.2 89.8 89.9 

Totaal   97.5 97.4 98.5 90.2 83.5 95.2 91.7 93.8 92.8 
            

TOTAAL   100 100 100 100 100 100 100 100 100 
ZH = zwevende hielen; C = cluster Chirurgie; I = cluster Interne; T = Totaal; N = Totaal aantal patiënten 
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Appendix 2 – Tabel 8: De preventieve maatregel ‘houding’ in bed 

Preventie Houding Maand 1 
% 

Maand 2 
% 

Maand 3 
% 

Totaal 
% 

  C I C I C I C I T 
N  40 39 68 82 85 104 193 225 418 

Adequate 
preventie 

Ruglig 50 46.1 64.7 42.7 55.3 61.5 57.5 52 54.5 

 30°-Zijlig 7.5 2.6 4.4 4.9 7.1 2.9 6.2 3.5 4.8 
Totaal  57.5 48.7 69.1 47.6 62.4 64.4 63.7 55.5 59.3 

           
Gedeeltelijke 

preventie 
Halfzittend 22.5 48.7 27.9 46.3 28.2 24 27 36.5 32.1 

           
Inadequate 
preventie 

Zittend 20 2.6 2.9 6.1 9.4 11.5 9.3 8 8.6 

           
TOTAAL  100 100 100 100 100 100 100 100 100 

C = cluster Chirurgie; I = cluster Interne; T = Totaal; N = Totaal aantal patiënten 
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Appendix 2 – Tabel 9: De combinaties van lagen tussen de patiënt en de matras 

Preventie Lagen Maand 1 
% 

Maand 2 
% 

Maand 3 
% 

Totaal 
% 

  C I C I C I C I T 
N  40 39 68 82 85 104 193 225 418 

Adequate 
preventie 

Een onderlaken of een molton 
(enkel of in combinatie met elke 
andere laag, behalve een molton of 
een handdoek) 

30 
 

15.4 20.6 13.4 23.5 19.2 23.8 16.5 19.8 

           
Inadequate 
preventie 

Een molton (enkel of in combinatie 
met andere lagen) 

70 84.6 75 84.2 65.9 51.9 70 69.3 69.6 

           
 Een incontinentiedoek gecombineerd 

met een luier (enkel of in combinatie 
met andere lagen) 

0 0 4.4 2.4 10.6 25 6.2 12.4 9.6 

           
 Een badhanddoek (enkel of in 

combinatie met andere lagen) 
0 0 0 0 0 3.8 0 1.8 1 

           
Totaal  70 84.6 79.4 86.6 76.5 80.8 76.2 83.5 80.2 

           
TOTAAL  100 100 100 100 100 100 100 100 100 

C = cluster Chirurgie; I = cluster Interne; T = Totaal; N = Totaal aantal patiënten 
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Appendix 2 – Tabel 10: De preventieve maatregel ‘wisselhouding’ in bed 

Preventie WH 
toegepast 

WH – 
frequentie 

Maand 1 
% 

Maand 2 
% 

Maand 3 
% 

Totaal 
% 

   C I C I C I C I T 
N   40 39 68 82 85 104 193 225 418 

Adequate preventie Neen, want VPK gaf aan dat 
wisselhouding niet mogelijk 

was bij de patiënt 

Geen 15 0 16.2 22 35.3 29.81 24.4 21.8 23 

            
Gedeeltelijke preventie Ja 3 uur 0 0 0 6.1 1.2 0 0.52 2.2 1.4 

  4 uur 42.5 43.6 57.3 25.6 27 37.5 40.9 34.2 37.3 
  Zoveel als mogelijk 5 0 1.5 1.2 0 0 1.6 0.44 1 

Totaal   47.5 43.6 58.8 32.9 28.2 37.5 43 36.9 39.7 
            

Inadequate preventie Neen Geen 37.5 56.4 25 45.1 36.5 32.69 32.6 41.3 37.3 
Totaal   37.5 56.4 25 45.1 36.5 32.69 32.6 41.3 37.3 

            
TOTAAL   100 100 100 100 100 100 100 100 100 

WH = wisselhouding; VPK = verpleegkundige; mm = meetmoment; C = cluster Chirurgie; I = cluster Interne; T = Totaal; N = Totaal aantal patiënten 
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Appendix 2 – Tabel 11: De preventieve maatregel ‘zwevende hielen’ in de zetel 

Preventie Leuning 
achterover 
gekanteld 

ZH 
toegepast 

bij de patiënt 
in de zetel 

Hielen t.o.v. 
het kussen 

Maand 1 
% 

Maand 2 
% 

Maand 3 
% 

Totaal 
% 

    C I C I C I C I T 
N    16 41 22 52 37 45 75 138 213 

Adequate 
preventie 

Ja Ja Hielen volledig vrij van druk 0 0 9.1 3.8 5.4 4.4 5.3 2.9 3.7 

             
Inadequate 
preventie 

Ja Ja Geen ZH meer, want kussen is weggeschopt 0 0 0 0 0 2.2 0 0.7 0.5 

             
   Geen ZH meer, want hielen liggen op kussen 6.3 4.9 0 0 2.7 0 2.7 1.5 1.9 
             
 Ja Neen Voeten plat op de grond 12.5 17.1 9.1 21.2 16.2 17.8 13.3 18.8 16.9 
             
 Neen Ja Geen ZH meer, want kussen is weggeschopt 6.3 2.4 0 0 0 0 1.3 0.7 0.9 
             
   Geen ZH meer, want hielen liggen op kussen 25 4.9 0 1.9 2.7 2.2 6.7 2.9 4.2 
             
   Geen ZH meer, want kussen is doorgezakt 6.3 4.9 0 0 0 0 1.3 1.5 1.4 
             
   Wel ZH, maar leuning is niet achterover gekanteld 12.5 2.4 4.5 5.8 5.4 4.4 6.7 4.3 5.2 
             
 Neen Neen Voeten plat op de grond 31.1 63.4 77.3 67.3 67.6 68.9 62.7 66.7 65.3 
             
 Totaal   100 100 90.9 96.2 94.6 95.6 94.7 97.1 96.3 
             

TOTAAL    100 100 100 100 100 100 100 100 100 
ZH = zwevende hielen; C = cluster Chirurgie; I = cluster Interne; T = Totaal; N = Totaal aantal patiënten 
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Appendix 2 – Tabel 12: De preventieve maatregel ‘kussen’ in de zetel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
C = cluster Chirurgie; I = cluster Interne; T = Totaal; N = Totaal aantal patiënten 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preventie Welk kussen 
in zetel 

Maand 1 
% 

Maand 2 
% 

Maand 3 
% 

Totaal 
% 

  C I C I C I C I T 
N  16 41 22 52 37 45 75 138 213 

Adequate 
preventie 

Traagfoam-kussen 43.7 39 50 50 73 35.6 60 42 48.4 

           
Inadequate 
preventie 

Er ligt geen kussen in de zetel 56.3 58.5 27.3 48.1 16.2 62.2 28 55.8 46 

 Gelkussen 0 0 22.7 1.9 10.8 2.2 12 1.4 5.2 
 Hoofdkussen 0 2.5 0 0 0 0 0 0.7 0.4 

Totaal  56.3 61 50 50 27 64.4 40 58 51.6 
           

TOTAAL  100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Appendix 2 – Tabel 13: De preventieve maatregel ‘wisselhouding’ in de zetel 

Preventie WH 
toegepast 

WH- 
frequentie 

Maand 1 
% 

Maand 2 
% 

Maand 3 
% 

Totaal 
% 

   C I C I C I C I T 
   16 41 22 52 37 41 75 138 213 

Adequate 
preventie 

Ja 1 uur 12.5 19.5 36.4 38.5 16.2 14.6 21.3 27.5 25.4 

  < 1 uur 25 9.8 36.4 7.7 2.7 9.8 17.3 8.7 11.7 
Totaal   37.5 29.3 72.7 46.2 18.9 24.4 38.7 36.2 37.1 

            
Inadequate 
preventie 

Ja 2 uur 25 19.5 9.1 34.6 48.7 63.4 32 37.7 35.7 

  3 uur 12.5 36.6 4.5 15.4 16.2 9.8 12 19.6 16.9 
  4 uur 12.5 4.9 9.1 1.9 16.2 2.4 13.3 2.9 6.6 
 Neen Geen 12.5 9.7 4.5 1.9 0 0 4 3.6 3.7 

Totaal   62.5 70.7 27.3 53.8 81.1 75.6 61.3 63.8 62.9 
            

TOTAAL   100 100 100 100 100 100 100 100 100 
WH = wisselhouding; C = cluster Chirurgie; I = cluster Interne; T = Totaal; N = Totaal aantal patiënten 
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Appendix 2 – Tabel 14: Is de knop ‘gewicht’ van de AXC-matras afgesteld op het gewicht van de patënt 

Knop‘gewicht’ 
juist afgesteld 

Maand 1 
% 

Maand 2 
% 

Maand 3 
% 

Totaal 
% 

 C I C I C I C I T 
N 39 53 67 85 111 84 217 222 439 
Ja 76.9 86.8 92.5 94.1 91 92.9 88.9 91.9 90.4 

Neen 23.1 13.2 7.5 5.9 9 7.1 11.1 8.1 9.6 
Totaal 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

C = cluster Chirurgie; I = cluster Interne; T = Totaal; N = Totaal aantal patiënten 
 
 
 
 
 
Appendix 2 – Tabel 15: Wordt de knop ‘gewicht’ van de AXC-matras met 20 kg bijgesteld, wanneer de patiënt rechtop zit in het bed? 

 
 

 

 

 

 

 
 

C = cluster Chirurgie; I = cluster Interne; T = Totaal; N = Totaal aantal patiënten 
 

 

 

 

 

Knop ‘gewicht’ 
+ 20 kg in 

zittende houding 

Maand 1 
% 

Maand 2 
% 

Maand 3 
% 

Totaal 
% 

 C I C I C I C I T 
N 8 1 2 3 8 3 18 7 25 
Ja 62.5 0 50 66.7 62.5 33.3 61.1 42.9 56 

Neen 37.5 100 50 33.3 37.5 66.7 38.9 57.1 44 
Totaal 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Appendix 2 – Tabel 16: Steekt de stekker van de motor van de matras in het stopcontact? 

Type 
matras 

Stekker in 
stopcontact 

Maand 1 
% 

Maand 2 
% 

Maand 3 
% 

Totaal 
% 

  C I C I C I C I T 
 N 56 80 90 134 122 150 268 364 632 

AXC Ja 67.8 66.3 73.3 63.4 91 55.3 80.2 60.7 69 
 Neen 1.8 0 1.1 0 0 0.7 0.8 0.3 0.5 

Nimbus Ja 30.4 33.7 25.6 36.6 9 44 19 39 30.5 
 Neen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Totaal  100 100 100 100 100 100 100 100 100 
C = cluster Chirurgie; I = cluster Interne; T = Totaal; N = Totaal aantal patiënten; AXC = Alpha-X-Cell-matras 

 

 

 

Appendix 2 – Tabel 17: Werkt de matras? 

Type 
matras 

Werkt 
de matras 

Maand 1 
% 

Maand 2 
% 

Maand 3 
% 

Totaal 
% 

  C I C I C I C I T 
 N 56 80 90 134 122 150 268 364 632 

AXC Ja 66.1 66.3 74.4 63.4 89.3 55.3 0.37 60.7 68.67 
 Neen 3.6 0 0 0 1.7 0.7 1.49 0.3 0.79 

Nimbus Ja 30.3 33.7 23.3 36.6 9 44 18.28 39 30.22 
 Neen 0 0 2.2 0 0 0 0.75 0 0.32 

Totaal  100 100 100 100 100 100 100 100 100 
C = cluster Chirurgie; I = cluster Interne; T = Totaal; N = Totaal aantal patiënten; AXC = Alpha-X-Cell-matras 
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Appendix 2 – Tabel 18: De reden van de verpleegkundigen (Chirurgie) bij elke meting, om te motiveren dat de AXC-matras al dan niet nog nodig was 
bij de patiënt & De Bradenscore van de patiënt bij elke meting  

Motivatie AXC & BS 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 T T 
Cluster Chirurgie                    % 

Decubitus 0 0 0 4 8 5 16 10 5 7 2 1 4 1 0 0 1 0 64 27.8 
Beperkte tot zeer beperkte 
mobiliteit 

0 3 6 3 10 0 16 17 14 20 6 4 1 1 0 0 0 0 101 43.9 

Klinische blik van de Vpke                     
Er kan geen WH gegeven worden 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.9 
Verplichte bedrust 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2.2 
Pt ligt veel in bed 0 1 0 0 1 1 6 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 15 6.5 
Stilletjes afbouwen en dan stoppen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1.3 
Pt is groot risicopatiënt 0 0 0 0 1 0 1 1 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 9 3.9 
Pt heeft een zwakke algemene 
toestand 

0 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6 2.6 

Pt is terminaal 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.3 
Ja, matras is nog nodig 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1.3 
Neen, matras is misschien niet 
meer nodig 

0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 5 2.2 

 0 1 1 1 4 4 9 7 5 10 4 4 0 0 0 1 0 0 51 22.2 
Medische indicatie                     
Brandwonden 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.4 
Rugoperatie 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.9 
Nieroperatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.4 
 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1.7 
Varia                     
Pt is niet aanwezig op de afdeling 0 0 2 0 2 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 8 3.5 
Geen motivatie gegeven 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0.9 
 0 0 2 0 2 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 10 4.4 
Totaal 0 4 10 8 24 9 44 35 25 38 14 10 5 2 0 1 1 0 230 100 
Totaal % 0 1.7 4.3 3.5 10.4 3.9 19.1 15.2 11 16.5 6.1 4.3 2.2 0.9 0 0.4 0.4 0 100  
AXC = Alpha-X-Cell-matras; BS = Bradenscore; T = Totaal; Pt = Patiënt;  Vpke = Verpleegkundige;           = Afwijking Bradenscore bij aanvraag AXC (BS < 9 en > 12) 
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Appendix 2 – Tabel 19: De reden van de verpleegkundigen (Interne) bij elke meting, om te motiveren dat de AXC-matras al dan niet nog nodig was bij 
de patiënt & De Bradenscore van de patiënt bij elke meting  

Motivatie AXC 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 T T 
Cluster Interne                    % 

Decubitus 0 0 0 2 3 2 13 8 4 3 4 2 3 1 1 2 0 0 48 20.8 
Beperkte tot zeer beperkte 
mobiliteit 

0 0 0 6 5 9 20 15 18 19 5 1 6 0 0 0 0 0 104 45 

Klinische blik van de Vpke                     
Er kan geen WH gegeven worden 0 0 0 0 0 0 0 3 2 5 3 0 0 0 0 0 0 0 13 5.6 
Verplichte bedrust                     
Pt ligt veel in bed 0 0 0 0 0 0 1 2 5 2 2 0 0 1 0 0 0 0 13 5.6 
Stilletjes afbouwen en dan stoppen 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.9 
Pt is groot risicopatiënt 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 2 1 0 0 0 10 4.3 
Pt heeft een kwetsbare huid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.4 
Pt heeft een zwakke algemene 
toestand 

0 0 0 1 2 3 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9 3.9 

Pt is terminaal 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 4 1.7 
Ja, matras is nog nodig 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.3 
Neen, matras is misschien niet meer 
nodig 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 4 3 1 0 0 0 0 11 4.8 

 0 1 0 2 2 4 2 7 11 11 11 5 5 4 1 0 0 0 66 28.5 
Medische indicatie                     
Brandwonden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.9 
Varia                     
Pt is niet aanwezig op de afdeling 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2.2 
Vpke is niet aanwezig op de 
afdeling 

0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.9 

Geen motivatie gegeven 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.7 
 0 0 3 2 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 11 4.8 
Totaal 0 1 3 12 12 17 35 31 33 34 22 8 14 5 2 2 0 0 231 100 
Totaal % 0 0.4 1.3 5.2 5.2 7.3 15.1 13.4 14.3 14.7 9.5 3.5 6.1 2.2 0.9 0.9 0 0 100  
AXC = Alpha-X-Cell-matras; BS = Bradenscore; T = Totaal; Pt = Patiënt; Vpke = Verpleegkundige;            = Awijking Bradenscore bij aanvraag AXC (BS < 9 en > 12) 
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Appendix 2 – Tabel 20: De reden van de verpleegkundigen (Chirurgie) bij elke meting, om te motiveren dat de Nimbus-matras al dan niet nog nodig 
was bij de patiënt & De Bradenscore van de patiënt bij elke meting  

Motivatie Nimbus & BS 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 T T 
Cluster Chirurgie                    % 

Decubitus 0 0 1 1 0 2 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 10 17.5 
Beperkte tot zeer beperkte 
mobiliteit 

0 1 15 0 1 6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 26 45.6 

Klinische blik van de Vpke                     
Pt ligt veel in bed 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 8.8 
Stilletjes afbouwen en dan stoppen 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.8 
Pt is groot risicopatiënt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 3.5 
Pt heeft een kwetsbare huid                     
Pt heeft een zwakke algemene 
toestand 

0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 

Neen, matras is misschien niet meer 
nodig 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 3.5 

 0 0 1 1 2 1 2 0 1 2 1 2 0 0 1 0 0 0 14 24.6 
Medische indicatie                     
Vaatoperatie 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.8 
Varia                     
Pt is niet aanwezig op de afdeling 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5.3 
Vpke is niet aanwezig op de 
afdeling 

0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5.3 

 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 10.5 
Totaal 0 4 19 3 3 9 6 2 3 2 2 3 0 0 1 0 0 0 57 100 
Totaal % 0 7 33.3 5.3 5.3 15.7 10.5 3.5 5.3 3.5 3.5 5.3 0 0 1.8 0 0 0 100  
Nimbus = Nimbus-matras; BS = Bradenscore; T = totaal; Pt = Patiënt; Vpke = verpleegkundige;             = Afwijking Bradenscore bij aanvraag Nimbus (BS > 9) 
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Appendix 2 – Tabel 21: De reden van de verpleegkundigen (Interne) bij elke meting, om te motiveren dat de Nimbus-matras al dan niet nog nodig was 
bij de patiënt & De Bradenscore van de patiënt bij elke meting  

Motivatie Nimbus & BS 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 T T 
Cluster Interne                    % 

Decubitus 2 4 5 6 1 1 10 3 4 1 2 1 4 0 0 0 0 0 44 29.5 
Beperkte tot zeer beperkte 
mobiliteit 

1 14 10 9 11 7 7 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 68 45.6 

Klinische blik van de Vpke                     
Er kan geen WH gegeven worden 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.7 
Nimbus mag worden gestopt, maar 
afbouw naar AXC 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.7 

Verplichte bedrust 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.3 
Pt ligt veel in bed 0 0 1 2 0 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 8 5.4 
Stilletjes afbouwen en dan stoppen 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.7 
Pt is groot risicopatiënt 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.3 
Pt heeft een kwetsbare huid 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 
Pt heeft een zwakke algemene 
toestand 

0 1 3 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 6 

Pt is terminaal 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.7 
Neen, matras is misschien niet meer 
nodig 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 3 2 

 0 2 5 8 0 3 3 1 3 2 0 3 0 1 0 0 0 0 31 20.8 
Varia                     
Pt is niet aanwezig op de afdeling 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 
Vpke is niet aanwezig op de 
afdeling 

0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 2 

 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6 4 
Totaal 3 20 23 23 13 12 20 8 11 3 2 5 4 1 0 1 0 0 149 100 
Totaal % 2 13.4 15.4 15.4 8.7 8.1 13.4 5.4 7.4 2 1.3 3.4 2.7 0.7 0 0.7 0 0 100  
Nimbus = Nimbus-matras; BS = Bradenscore; T = totaal; Pt = Patiënt; Vpke = verpleegkundige;             =  Afwijking Bradenscore bij de aanvraag v/e Nimbus (BS > 9) 
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Appendix 2 – Tabel 22: Heeft de patiënt last van lawaai van de pomp van de matras 

Heeft patiënt last van lawaai 
van de pomp van de matras 

Maand 1 
% 

Maand 2 
% 

Maand 3 
% 

Totaal 
% 

 AXC NB AXC NB AXC NB AXC NB 
N 94 45 158 75 209 86 461 206 

Helemaal akkoord 0 4.4 1.3 1.3 0.5 8.1 0.6 4.8 
Akkoord 1.1 0 0.6 0 1 0 0.9 0 
Niet akkoord 7.4 2.2 15.2 2.7 33.9 19.8 22.1 9.7 
Helemaal niet akkoord 77.7 71.1 73.4 66.7 53.6 34.9 65.3 54.4 
Pt kan niet praten of is niet bewust 9.6 20 5.7 25.3 4.8 26.7 6.1 24.8 
Pt is niet aanwezig 4.2 2.2 3.8 4 4.8 8.1 4.3 5.3 
Matras is nog niet geïnstalleerd 0 0 0 0 1.4 2.3 0.6 1 
Totaal 100 100 100 100 100 100 100 100 
AXC = Alpha-X-Cell-matras; NB = Nimbus-matras; N = Totaal aantal patiënten 

 
Appendix 2 – Tabel 23: Moet de patiënt meer inspanning leveren bij het draaien op de matras 

Inspanning bij 
draaien 

Maand 1 
% 

Maand 2 
% 

Maand 3 
% 

Totaal 
% 

 AXC NB AXC NB AXC NB AXC NB 
N 94 45 158 75 209 86 461 206 

Helemaal akkoord 0 0 8.9 6.7 7.7 11.6 6.5 7.3 
Akkoord 4.3 8.9 2.5 4 15.8 17.4 8.9 10.7 
Niet akkoord 20.2 2.2 11.4 6.7 32.1 8.1 22.6 6.3 
Helemaal niet akkoord 58.5 57.8 53.8 29.3 8.6 0 34.3 23.3 
Pt kan niet draaien  
of is immobiel 

12.8 28.9 13.9 25.3 24.9 25.6 18.7 26.2 

Pt kan niet praten  
of is niet bewust 

2.1 0 5.7 24 3.8 26.7 4.1 19.9 

Pt is niet aanwezig 2.1 2.2 3.8 4 5.7 8.1 4.3 5.3 
Matras is nog niet 
geïnstalleerd 

0 0 0 0 1.4 2.3 0.6 1 

Totaal 100 100 100 100 100 100 100 100 
AXC = Alpha-X-Cell-matras; NB = Nimbus-matras; N = Totaal aantal patiënten 
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Appendix 2 – Tabel 24: In welke mate wordt de matras comfortabel ervaren 

Is de matras 
comfortabel ? 

Maand 1 
% 

Maand 2 
% 

Maand 3 
% 

Totaal 
% 

 AXC NB AXC NB AXC NB AXC NB 
N 94 45 158 75 209 86 461 206 

Helemaal niet akkoord 1.1 4.4 0.6 6.7 0 0 0.4 3.4 
Niet akkoord 9.6 4.4 3.2 2.7 0 0 3 1.9 
Akkoord 3.2 8.9 8.9 14.7 40.7 47.7 22.1 27.2 
Helemaal akkoord 72.3 60 77.8 46.7 48.3 15.1 63.3 36.4 
Pt kan niet praten of is niet 
bewust 

11.7 20 5.7 25.3 3.8 26.7 6.1 24.8 

Pt is niet aanwezig 2.1 2.2 3.8 4 5.7 8.1 4.3 5.3 
Matras is nog niet 
geïnstalleerd 

0 0 0 0 1.4 2.3 0.7 1 

Totaal 100 100 100 100 100 100 100 100 
AXC = Alpha-X-Cell-matras; NB = Nimbus-matras; N = Totaal aantal patiënten 

 
Appendix 2 – Tabel 25: Reden waarom de matras niet comfortabel werd ervaren 

Waarom matras niet comfortabel Totaal 
 AXC % NB % 

Onstabiel 0 0 1 9.1 
Hardheid 1 6.2 0 0 
Te hoog 11 68.8 0 0 
Pt zakt steeds onderuit 2 12.5 0 0 
Matras beweegt te veel 0 0 2 18.2 
Pt kan moeilijk slapen door  
de bewegingen van de matras 

1 6.2 1 9.1 

Aan de rug hard en aan de stuit doorgezakt 0 0 3 27.3 
Matras maakt veel lawaai ‘s nachts 1 6.2 1 9.1 
Te hoog, onstabiel en te hard 0 0 3 27.3 
Totaal 16 100 11 100 
AXC = Alpha-X-Cell-matras ; NB = Nimbus-matras 
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Appendix 3 – Tabel 1: De afdelingen van de verschillende clusters in het UZ-Gent 

N CHIRURGIE INTERNE KRITIEKE PED/MAT/PSY OK 
1 Gyneacologie Radiotherapie Medicare Cardio Pediatrie Intensieve zorgen Operatiekwartier 

6409 
2 Neuro-

Chirurgie 
Hospitalisatie 

Hematologie Intensieve zorgen 
(K12/IB/12) 

Pediatrie Hospitalisatie  
Interne & Chirurgie 

Operatiekwartier 
1100 

3 Nero-Chirurgie 
High Care 

Beenmerg 
Transplantatie 

Intensieve zorgen 
(K12/IC/01) 

Pediatrie Hospitalisatie  
hematologie interne 

Operatiekwartier 
6404 

4 Gastero-
Enterologie 

Reumatologie Intensieve zorgen 
hartchirurgie 

Psychiatrie-Upsie  

5 Hartchirurgie- 
Hospitalisatie 

Nefrologie Brandwondencentrum Psychiatrie-Ase  

6 Oogheelkunde Pneumologie  Psychiatrie-Pme  
7 Traumatologie Cardiologie    
8 Plastische 

Heelkunde 
Neurologie    

9 Neus-Keel-Oor 
& 

Tandheelkunde 

Endocrinologie    

10 Pool 
Heelkunde 

Dermatologie    

11 Fysico & 
Orthopedie 

Algemene 
Interne 

   

12 Urologie-
Pijnkliniek 

Palliatieve 
zorgen 

   

13 Algemene & 
Digestieve 
Heelkunde 

Geriatrie    

14 Revalidatie 1     
15 Revalidatie 2     
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Appendix 3 – Tabel 2: Vorming in het UZ-Gent rond het thema ‘decubitus’ in de jaren 2001 t.e.m. 2004 

Jaar en datum Intern/Extern Sprekers (Organisatie) Onderwerp of cursus-naam Uren Aantal deelnemende verpleegkundigen* per cluster 
     Chirurgie Interne Kritieke Ped/Mat/Psy Andere 

2001          
14/03/2001 Extern Belgische Vereniging 

Revalidatieverpleegkundigen 
Decubitus: Tussen mythe en 
wetenschap 

2u 3 0 0 0 Staf 

2002          
15/01/2002 Extern Ministerie van sociale zaken, 

volksgezondheid en leefmilieu 
De Belgische richtlijnen voor 
decubituspreventie 

7.5u 3 0 0 0 0 

2003          
18/02/2003 Intern Verplegingswetenschappen 

RUG 
Van richtlijn naar decubitusprotocol 4u 37 10 9 6 0 

          
11/02/2003 
11/03/2003 
13/05/2003 

Intern Bevoegd personeel v/h UZ-
Gent 

De werking en het gebruik van 
antidecubitusmatrassen 

1.5u 12 6 5 3 0 

          
20/02/2003 
10/03/2003 

Intern Bevoegd personeel v/h UZ-
Gent 

Wondzorg optimaliseren en 
decubituspreventie 

1u 2 2 0 18 0 

          
24/05/2003 Extern Ned. – Vlaams dwarslaesie 

genootschap 
Congres rond decubitus bij 
dwarslaesies 

0 0 0 0 0 Arbeids-
therapeut 

          
02/07/2003 
04/08/2003 
02/09/2003 
02/10/2003 

Intern Bevoegd personeel v/h UZ-
Gent 

Vormingsdagen voor alle nieuwe in 
dienst tredende verpleegkundigen  

Dag 9 9 24 16 0 

2004          
19/04/2004 
22/04/2004 

Intern Bevoegd personeel v/h UZ-
Gent 

Prevalentiemeting decubitus – 
informatie en opleiding 

1.5 17 9 5 5 0 

          
04/05/2004 Intern Bevoegd personeel v/h UZ-

Gent 
Vormingsdag voor alle nieuwe in 
dienst tredende verpleegkundigen  

Dag 3 2 0 2 Staf 

          
Totaal     86 38 43 50 3 

* = zowel gegradueerde en gebrevetteerde verpleegkundige, (adjunct-)hoofdverpleegkundige, kinderverzorgster en ziekenhuisassistent.  Ped/Mat/Psy = de cluster 
Pediatrie/Materniteit/Psychiatrie. Staf = ziekenhuishygiënisten
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Appendix 4 – Formulier 1: Aanvraagformulier Ethisch Comité 

 
 ETHISCH COMITE 
 UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS 
 DE PINTELAAN 185 
 9000   GENT 
 
 TEL. 09/240.33.36  (VAN 08U30 TOT 12U00 - NIET OP WOENDSAG) 
 FAX. 09/240.49.88  
  
 
 
 
 
 
MOGEN WE VRAGEN OM ALLE RUBRIEKEN VAN HET AANVRAAGFORMULIER VOLLEDIG IN TE 
VULLEN (NIET HANDGESCHREVEN).  EEN DISKETTE VAN HET AANVRAAGFORMULIER KAN 
AANGEVRAAGD WORDEN DOCH BIJ GEBRUIK HIERVAN DIENT DE LAY-OUT VOLLEDIG 
GERESPECTEERD TE WORDEN (LETTERTYPE, REGELAFSTANDEN, AANTAL BLADZIJDEN, RUIMTE 
PER VRAAG). 
HET FORMULIER DIENT OP DIE WIJZE OPGESTELD TE WORDEN DAT IN PRINCIPE GEEN 
ANDERE DOCUMENTEN MEER HOEVEN GERAADPLEEGD TE WORDEN. 
IN HET BIJZONDER DIENEN DE RUBRIEKEN 1 EN 6A (BINNEN DE VOORZIENE RUIMTE EN 
VERSTAANBAAR VOOR MENSEN NIET GESPECIALISEERD IN DE MATERIE) TE WORDEN 
INGEVULD, ZELFS INDIEN EVENTUEEL NAAR EEN BIJGEVOEGD PROTOCOL WORDT VERWEZEN.  
OOK HET PUNT 18, BETREFFENDE DE VERZEKERING DIENT TE WORDEN INGEVULD. 
 
ONVOLLEDIG BEANTWOORDE FORMULIEREN OF FORMULIEREN VAN HET OUDE TYPE KUNNEN 
NIET AAN DE COMMISSIELEDEN WORDEN VOORGELEGD EN ZULLEN NAAR DE BETROKKEN 
ONDERZOEKERS WORDEN TERUGGESTUURD. 
 
HET AANVRAAGFORMULIER, EVENALS DE NEDERLANDSTALIGE INFORMATIE- EN 
TOESTEMMINGSFORMULIEREN, DIENEN IN 17 EXEMPLAREN OPGESTUURD TE WORDEN 
 

T.A.V. ETHISCH COMITE 
SECRETARIAAT VAN DE VOORZITTER 
P/A HEYMANS INSTITUUT 
DE PINTELAAN 185 
9000   GENT 
TEL. 09/240.33.36 (TS. 8U30 EN 12U00-NIET OP 
WOENSDAG) 
FAX. 09/240.49.88 

 
HET UITGEBREIDE PROTOCOL DAT EVENTUEEL BIJGEVOEGD WORDT DIENT SLECHTS IN ϑϑN 
EXEMPLAAR BEZORGD. 
 
VOOR PROTOCOLS WAARVOOR EEN SPONSOR BESTAAT DIENT EEN 'HANDLING FEE' TEN 
BEDRAGE VAN 7.500,- BF BETAALD TE WORDEN EN DIT NA ONTVANGST VAN EEN FACTUUR 
MET VERMELDING VAN DE NAAM VAN DE AANVRAGER EN HET FACTUURNUMMER. 
 
MET DANK VOOR UW AANDACHT EN COLLEGIALE GROETEN, 
 
 
 
 
 
PROF. DR. R. RUBENS   PROF. DR. M. BOGAERT, 
VOORZITTER     
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 VERZOEK TOT ADVIES VAN HET ETHISCH COMITE BETREFFENDE EEN 

ONDERZOEKSPROJECT BIJ DE MENS 
 
1. TITEL VAN HET ONDERZOEK : 
 
      EVALUATIE VAN DE INSCHAKELING VAN ALTERNERENDE MATRASSEN IN HET UZ-GENT 
 
 
2. NAAM VAN DE ONDERZOEKER(S)[tenminste ϑϑϑϑϑϑϑϑn van de onderzoekers moet een 

persoon zijn die vast verbonden is aan de dienst (geen GSO)] : 
            mevr. N. snauwaert, Prof.Dr. T. Defloor 
 

TELEFOONNUMMER : 
FAX : 

 
UZ-DIENST OF VAKGROEP IN DE FACULTEIT GENEESKUNDE : 

            Departement verpleging 
        

UZ-DIENSTHOOFD OF VAKGROEPVOORZITTER : 
            Mevr. M. Dierendonck(Departementshoofd) 
 

MEDEWERKERS AAN DE STUDIE : 
 
 
 
3. IS ER EEN FINANCIεεεεLE SPONSOR VOOR DIT PROJECT ?   

JA   -   NEEN 
ZO JA (SCHRAPPEN WAT NIET PAST),  
- FARMACEUTISCHE INDUSTRIE (WELKE ?) 

 
- FWO-VLAANDEREN 
- RUG-ONDERZOEKSFONDS 
- ANDERE (WELKE ?) 

 
 
4. IS HET ONDERZOEK 

- MONOCENTRISCH ?  JA   -    NEEN 
ZO JA, WAAR :UZ GENT 

 
- MULTICENTRISCH ? JA   -    NEEN 

ZO JA, WELKE CENTRA : 
 

- MULTINATIONAAL - NATIONAAL  
 
 
5. IS HET ONDERZOEK DIAGNOSTISCH, THERAPEUTISCH, FYSIOLOGISCH, 

FYSIOPATHOLOGISCH, MORFOLOGISCH OF EPIDEMIOLOGISCH (SCHRAPPEN WAT NIET PAST) 
      METEN VAN HET JUIST GEBRUIK VAN ALTERNERENDE MATRASSEN 

ETHISCH COMITE 

Universitair Ziekenhuis 

De Pintelaan 185 

9000   Gent 
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6A. KORTE SAMENVATTING VAN HET PROTOCOL (BINNEN DE VOORZIENE RUIMTE EN VERSTAANBAAR VOOR 
MENSEN NIET GESPECIALISEERD IN DE MATERIE; VERWIJS NIET ALLEEN NAAR EEN BIJGEVOEGD PROTOCOL).  

 
Via dit onderzoek tracht men te achterhalen of alternerende 
matrassen in het Uz-gent correct gebruikt worden. Een 50-tal 
gerandomiseerde patiënten die reeds op een alternerende matras 
liggen bij de aanvang van het onderzoek en patiënten met een 
nieuwe aanvraag naar een alternerende matras (de helft van de 
aanvragen naar een Alpha x cell matras en de helft van de 
aanvragen naar een Nimbus matras)worden gedurende drie maanden 
twee dagen in de week opgevolgd en gescoord a.d.h.v.de 
bradenschaal en er wordt een gesprek gevoerd met de aanvrager. 
In de studie wordt getest ofdat de patiënten de juiste 
criteria beschikken om op een alternerende matras te liggen.     
Ook wordt er getoetst ofdat er een verschil is in de duur dat 
de patiënten op de matras blijven liggen tussen enerzijds de 
huidige procedure van het uz-gent en de nieuwe procedure van 
de onderzoeker   
 
6B. WELKE ZIJN DE ARGUMENTEN (THEORETISCHE, EXPERIMENTELE OF ANDERE) DIE 

EEN VOORDEEL LATEN VERWACHTEN VAN DE TE TESTEN NIEUWE METHODE, VAN HET 
TE TESTEN NIEUWE PREPARAAT, ETC. BOVEN DE GEKENDE EN REEDS GEBRUIKTE ? 

 
De resultaten van deze test kunnen bijdragen tot het uitwerken 
van een verantwoord anti-decubitus beleid wat betreft 
alternerende matrassen en kan men via deze studie 
kostenbesparend werken voor de patiënt en het ziekenhuis.  
 
7. WERD EEN ANALOOG ONDERZOEK REEDS ELDERS UITGEVOERD, HETZIJ IN ZIJN 

GEHEEL, HETZIJ GEDEELTELIJK ?NEEN 
 

ZO JA, WAAR ?  WAT WAS HET RESULTAAT ?  WAAROM WORDT HET IN DEZE STUDIE 
HERNOMEN ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. ZAL EEN CHEMISCHE SUBSTANTIE TOEGEDIEND WORDEN ?  JA - NEEN 

LANGS WELKE WEG ? 
NAAM EN OORSPRONG VAN DE SUBSTANTIE : 

 
 
 

AAN WIE WORDT DE RECEPTIE, OPSLAG, VERDELING EN TERUGSTUREN VAN NIET-
GEBRUIKTE CHEMISCHE SUBSTANTIES TOEVERTROUWD ? 

 
 

ZULLEN RADIOISOTOPEN TOEGEDIEND WORDEN ?  JA – NEEN 
WELKE ? 

 
 
 
 
9.    Indien het om een nieuwe substantie gaat, heeft de onderzoeker kennis   
      genomen van het volledig toxicologisch, dierfarmacologisch en humaan      
      dossier ? 

JA  -  NEEN    (NIET VAN TOEPASSING) 
 

ZO NEEN, LEG UIT : 
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10. KEUZE VAN DE PROEFPERSONEN : 
 

GEZONDEN ?   JA  -  NEEN 
PATIËNTEN LIGGENDE OP EEN ALTERNERENDE MATRAS OPGENOMEN IN DE 
DEELNEMENDE C-,D-,G-,PALLIATIEVE EN REVALIDATIE AFDELINGEN IN HET 
UZGENT 

 
PATIεεεεNTEN LIJDEND AAN : 

 
 
 

ZWANGERE VROUWEN OF VROUWEN DIE TIJDENS HET ONDERZOEK ZWANGER KUNNEN 
WORDEN ?   JA  - NEEN (TENZIJ ER TOEVALLIG EEN ZWANGERE PATIËNTE 
OPGENOMEN IS OP EEN DEELNEMENDE AFDELING, DE AFDELINGEN MATERNITEIT EN 
GYNEACOLOGIE NEMEN NIET DEEL AAN DE STUDIE) 

 
Aantal proefpersonen : - Patiënten die reeds op een alternerende matras 
                          LIGGEN = 50 PROEFPERSONEN 

                              - PATIËNTEN MET EEN NIEUWE AANVRAAG NAAR EEN    
  ALTERNEREDE MATRAS 
  PER WEEK: 50% VAN DE NIEUWE AANVRAGEN 
  ALFA X CELL: ½ = 10 PER WEEK 
  NIMBUS:     ½ =  8 PER WEEK   

 
LEEFTIJD :> 18 JAAR 

 
GESLACHT :MAN EN VROUW 

 
 
 
 
11A. HEEFT HET EXPERIMENT EEN DIAGNOSTISCH OF THERAPEUTISCH DOEL DAT 

ONMIDDELLIJK VOORDEEL AAN DE ONDERZOCHTE ZAL BRENGEN ?   JA  - NEEN 
 
 
   B. MAAKT HET EXPERIMENT DEEL UIT VAN EEN DIAGNOSTISCH EN THERAPEUTISCH PLAN 

WAARVAN MEN MAG VERWACHTEN DAT DE RESULTATEN BINNEN AFZIENBARE TIJD VOOR 
ANDERE ZIEKEN NUTTIG ZULLEN ZIJN ?   JA  -  NEEN 

 
 
   C. MAAKT HET EXPERIMENT DEEL UIT VAN EEN GEHEEL VAN ONDERZOEKEN WAARVAN HET 

DIAGNOSTISCH OF THERAPEUTISCH BELANG NIET ONMIDDELLIJK DUIDELIJK IS, 
MAAR WAARVAN MAG WORDEN VERWACHT DAT DE RESULTATEN LATER TOT 
DIAGNOSTISCHE OF THERAPEUTISCHE TOEPASSINGEN OF TOT EEN BETERE KENNIS 
VAN DE FYSIOPATHOLOGISCHE MECHANISMEN ZULLEN LEIDEN ? 
JA  -  NEEN 

 
 
 
 
 
 
 
12. WELKE INVESTIGATIES ZIJN VOORZIEN GEDURENDE HET ONDERZOEK, HOE FREQUENT 
EN GEDURENDE WELKE TIJD ? 
 

A. ZUIVER KLINISCHE EVALUATIES,GEDURENDE 3 MAANDEN EN TWEE DAGEN IN 
DE WEEK WORDEN DE PATIËNTEN LIGGENDE OP EEN ALTERNERENDE MATRAS 
GESCOORD A.D.H.V.DE BRADENSCHAAL  

 
 

B. FUNCTIETESTS OF DYNAMISCHE PROEVEN 
 

WELKE ............................................ 
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     OM DE 

............................................ 
 
 

C. RADIOGRAFISCHE EN/OF ISOTOPISCHE INVESTIGATIES 
 

WELKE ............................................ 
 

OM DE ............................................ 
 
 

D. BLOEDAFNAMEN :
 .................................
.. 

 
................................... 

 
................................... 

 
E. WEEFSELAFNAME :

 .................................
. 

 
 

D. ANDERE : OPMAAK BRADENSCORE EN REGISTRATIE VAN DE GEHANTEERDE 
PREVENTIEVE MAATREGELEN EN GEBRUIKT MATERIAAL.GESPREK MET DE 
PERSOON DIE DE ALTERNERENDE MATRAS AANVRAAGT 

 
 
 
13. A. REKENING HOUDEND MET DE HUIDIGE GEGEVENS VAN DE WETENSCHAP, 

MEENT U DAT DEZE STUDIE : 
 

- WAARSCHIJNLIJK GEEN ENKEL RISICO INHOUDT 
 
 

- EEN MOGELIJK RISICO INHOUDT. 
 

WELK, FREQUENTIE : 
 
 
 
 

- ZEER WAARSCHIJNLIJK EEN RISICO INHOUDT. 
 

WELK, FREQUENTIE : 
 
 
 
 
B. WELKE ZIJN DE MEEST VOORKOMENDE BIJWERKINGEN VAN HET PREPARAAT 

ONDER STUDIE ? (NIET VAN TOEPASSING) 
 
 

14. INFORMATIE EN TOESTEMMING VAN DE PROEFPERSONEN  
 
 

* WILSBEKWAME VOLWASSENEN      JA  -  NEEN 
 

WORDT DE TOESTEMMING VAN DE PROEFPERSONEN BEKOMEN NA EEN KLARE EN 
OBJECTIEVE UITEENZETTING VAN HET DOEL VAN HET ONDERZOEK ? 

 
SCHRIFTELIJK :  JA  -  NEEN 

 
MONDELING :     JA  -  NEEN 

 
 
Zo neen, waarom niet ? 
 
 
 

WORDT IN DIT LAATSTE GEVAL DE TOESTEMMING GEGEVEN DOOR ANDEREN DAN DE 
PROEFPERSONEN ?     JA  -  NEEN 
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Zo ja, door wie ? 
 
 
 

ZIJN ER SPECIALE GROEPEN : EIGEN STUDENTEN, EIGEN PERSONEEL ? 
Neen 

       
 

* WILSONBEKWAME VOLWASSENEN     JA  - NEEN 
(= PSYCHIATRISCHE PATIENTEN, PERSONEN IN DE ONMOGELIJKHEID HUN WIL TE UITEN,  
...) 

 
WORDT DE TOESTEMMING GEGEVEN DOOR ANDEREN DAN DE PROEFPERSONEN ? 
JA  -  NEEN 

 
Zo ja, door wie ? Directie verpleging 

                   MEDISCHE EN VERPLEEGKUNDIG DIENSTHOOFD VAN DE    
                   BETREFFENDE AFDELINGEN 

 
 
 

* KINDEREN           JA  -  NEEN  
 

WORDT DE TOESTEMMING GEVRAAGD VAN HUN WETTELIJKE VERANTWOORDELIJKEN ? 
JA  -  NEEN 

 
 
15. IS HET INFORMATIEFORMULIER VOOR DE PROEFPERSONEN IN BIJLAGE GEVOEGD  
 

JA  - NEEN 
 

ZO NEEN, WAAROM NIET ? 
 
 
16. IS HET FORMULIER VOOR SCHRIFTELIJK CONSENT IN BIJLAGE GEVOEGD ? 
 

JA  - NEEN 
 
Zo neen, waarom niet ? 
 
 
17. ZULLEN DE PERSONEN IN DE LOOP VAN DEZE STUDIE VOORTDUREND ONDER MEDISCH 

TOEZICHT STAAN ?   JA  -  NEEN 
 

WIE IS DE TOEZICHTHOUDENDE GENEESHEER ? 
 

ZAL DIT TOEZICHT, ZO NODIG, VERZEKERD KUNNEN WORDEN TIJDENS DE UREN DIE 
OP DE STUDIE VOLGEN ?   JA  -  NEEN 

 
ALS DE PERSOON NAAR HUIS TERUGKEERT TIJDENS DE UREN DIE OP HET ONDERZOEK 
VOLGEN, ZAL IN GEVAL VAN NOOD SNEL CONTACT MET EEN GENEESHEER KUNNEN 
OPGENOMEN WORDEN ?   JA  -  NEEN 

 
NAAM VAN DEZE GENEESHEER ? 

 
 
 
18. IS DE ONDERZOEKER TEGEN EVENTUELE ONGEVALLEN VERZEKERD ? 
 

A. DOOR WELKE VERZEKERINGSPOLIS BENT U VERZEKERD ? 
(VERWIJZEN NAAR EEN BIJGEVOEGD DOCUMENT VOLSTAAT NIET) 

De verzekeringspolis van het uzgent              
 
 

B. WAT IS DE OMVANG VAN DE DEKKING DOOR DE VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ ? 
 

 
 
 
19. WORDT DEZE STUDIE DOOR DE INDUSTRIE GESPONSORD ?     JA  -  NEEN 
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ZO JA, DIENT DE >>>>HANDLING FEE==== BETAALD TE WORDEN NA ONTVANGST VAN DE 
FACTUUR. 

 
 
 
 
 
IK VERKLAAR DE GEHELE VERANTWOORDELIJKHEID VAN HET HIERBOVEN 
VERMELD PROJECT OP MIJ TE NEMEN EN BEVESTIG DAT VOOR ZOVER DE 
HUIDIGE KENNIS HET TOELAAT, DE GEGEVEN INLICHTINGEN MET DE 
WERKELIJKHEID OVEREENSTEMMEN. 
 
 
 

DE ONDERZOEKER,    HET U.Z. DIENSTHOOFD OF 
DE VAKGROEPVOORZITTER 
(VOOR AKKOORD) 

 
DATUM :25/11/03    DATUM :25/11/03 
NAAM :N. SNAUWAERT       NAAM :PROF. DR. G. DE BACKER 
HANDTEKENING :    HANDTEKENING : 

 
 
 
HET UZ-DIENSTHOOFD OF DE VAKGROEPVOORZITTER VAN EVENTUELE ANDERE BETROKKEN 
DIENSTEN (VOOR AKKOORD) 
 

DATUM :25/11/03  DATUM :  
NAAM :PROF. DR. T. DEFLOOR  NAAM : 
HANDTEKENING :  HANDTEKENING : 

 

 

 

 

Appendix 4 – Formulier 2: Informatiebrief voor de kandidaat vrijwilligers 

 

Evaluatie van de inschakeling van alternerende matrassen 
in het UZ - Gent 

 

Informatie aan kandidaat vrijwilligers 
 

Geachte heer/mevrouw, 
 
Het doel van het onderzoek is na te gaan of alternerende matrassen correct gebruikt worden 
en hoe comfortabel patiënten deze matrassen vinden. De resultaten van dit onderzoek zouden 
moeten toelaten het beschikbare budget voor decubitus (doorligwonde) zo goed mogelijk te 
gebruiken binnen het ziekenhuis. 
 
Gedurende drie maanden zullen, elke dinsdag en elke vrijdag, een aantal (gerandomiseerd) 
geselecteerde patiënten met een nieuwe aanvraag naar een alternerende matras, zowel  
Alpha-X-Cell als Nimbus matrassen, gevraagd worden of ze willen deelnemen aan het 
onderzoek. Elke dinsdag en elke vrijdag zal ik al de deelnemende patiënten liggende op een 
alternerende matras blijven opvolgen tot zolang ze op de matras blijven liggen. 
 



8 

Indien u bereid bent mee te werken aan het onderzoek zullen enkele gegevens over u 
genoteerd worden. Aan de hand van de Bradenschaal zal de mate waarin u risico loopt op het 
krijgen van decubitus bij u gescoord worden. Ook de overige preventiematerialen en –
maatregelen die bij u worden toegepast (in bed en in stoel) zullen genoteerd worden.            
Bij elk bezoek zal de instelling en de werking van de matras waarop u ligt gecontroleerd en 
geregistreerd worden.Tevens zal ook uw mening gevraagd worden over het comfort van de 
matras a.d.h.v. drie vragen.  
Dit zal wekelijks gebeuren (zowel op dinsdag als op vrijdag), zolang u op de matras ligt. 
 
Er worden geen persoonlijke identificatiegegevens over u verzameld. De gegevens van het 
onderzoek zullen anoniem worden verwerkt.  
 
Deelname aan het onderzoek is vrijwillig.  
 
 
 
Met de meeste hoogachting, 
 
 
Nele Snauwaert 
Student 2de Lic. Medisch-Sociale Wetenschappen 
Universiteit Gent 
 
 

 

 

 

 

Appendix 4 – Formulier 3: Informatiebrief voor de familie van wilsonbekwame patiënten 
 

Evaluatie van de inschakeling van alternerende matrassen 
in het UZ - Gent 

 

Informatie aan de familie 
 

Geachte heer/mevrouw, 
 
Het doel van het onderzoek is na te gaan of alternerende matrassen correct gebruikt worden 
en hoe comfortabel patiënten deze matrassen vinden. De resultaten van dit onderzoek zouden 
moeten toelaten het beschikbare budget voor decubitus (doorligwonde) zo goed mogelijk te 
gebruiken binnen het ziekenhuis. 
 
Gedurende drie maanden zullen, elke dinsdag en elke vrijdag, een aantal (gerandomiseerd) 
geselecteerde patiënten met een nieuwe aanvraag naar een alternerende matras, zowel  
Alpha-X-Cell als Nimbus matrassen, gevraagd worden of ze willen deelnemen aan het 
onderzoek. Elke dinsdag en elke vrijdag zal ik al de deelnemende patiënten liggende op een 
alternerende matras blijven opvolgen tot zolang ze op de matras blijven liggen. 
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Aangezien uw familielid niet zelfstandig kan beslissen of dat hij/zij wil deelnemen aan het 
onderzoek wil ik de vraag aan u stellen.  
Bent u bereid om in de plaats van uw familielid toestemming te geven in de deelname van het 
onderzoek?  
 
Indien u bereid bent mee te werken aan het onderzoek zullen enkele gegevens over uw 
familielid genoteerd worden. Aan de hand van de Bradenschaal zal de mate waarin uw 
familielid risico loopt op het krijgen van decubitus bij hem/haar gescoord worden.  
Ook de overige preventiematerialen en –maatregelen die worden toegepast (in bed en in 
stoel) zullen genoteerd worden. Bij elk bezoek zal de instelling en de werking van de matras 
waarop uw familielid ligt gecontroleerd en genoteerd worden. 
Dit zal wekelijks, elke dinsdag en elke vrijdag, gebeuren zolang u familielid op de matras 
ligt. 
 
Er worden geen persoonlijke identificatiegegevens over uw familielid verzameld.  
De gegevens van het onderzoek zullen anoniem worden verwerkt.  
 
Deelname aan het onderzoek is vrijwillig.  
 
 
 
Met de meeste hoogachting, 
 
 
Nele Snauwaert 
Student 2de Lic. Medisch-Sociale Wetenschappen 
Universiteit Gent 
 
 
Appendix 4 – Formulier 4: Informatiebrief voor de (hoofd)verpleegkundigen 
 

Evaluatie van de inschakeling van alternerende matrassen 
in het UZ - Gent 

 

Informatie aan de (hoofd)verpleegkundigen 
 
Geachte hoofdverpleegkundige, 
Geachte verpleegkundige, 
 
Het doel van het onderzoek is na te gaan of alternerende matrassen correct gebruikt worden 
en hoe comfortabel patiënten deze matrassen vinden. De resultaten van dit onderzoek zouden 
moeten toelaten het beschikbare budget voor decubitus (doorligwonde) zo goed mogelijk te 
gebruiken binnen het ziekenhuis. Er zal worden nagegaan hoe het gebruik van deze systemen 
geoptimaliseerd kan worden zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van de zorg! 
 
Gedurende drie maanden zullen, elke dinsdag en elke vrijdag, een aantal (gerandomiseerd) 
geselecteerde patiënten met een nieuwe aanvraag naar een alternerende matras, zowel  
Alpha-X-Cell als Nimbus matrassen, gevraagd worden of ze willen deelnemen aan het 
onderzoek. Elke dinsdag en elke vrijdag zal ik al de deelnemende patiënten liggende op een 
alternerende matras blijven opvolgen tot zolang ze op de matras blijven liggen. 
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Indien een patiënt van uw afdeling niet zelfstandig kan beslissen of hij/zij wil deelnemen aan 
het onderzoek, wanneer er geen familie aanwezig is of wanneer de patiënt geen familie heeft 
die vrijwillig kan toestemmen in de registratie van zijn/haar gegevens, zal aan u als 
hoofdverpleegkundige of verantwoordelijke verpleegkundige gevraagd worden of u bereid 
bent toe te stemmen in de registratie van de gegevens van de patiënt op uw afdeling. 
 
Indien u bereid bent mee te werken aan het onderzoek zullen enkele gegevens over de patiënt  
genoteerd worden. Aan de hand van de Bradenschaal zal de mate waarin de patiënt risico 
loopt op het krijgen van decubitus bij hem/haar gescoord worden. Ook de overige 
preventiematerialen en –maatregelen die bij de patiënt worden toegepast (in bed en in stoel) 
zullen genoteerd worden. Bij elk bezoek zal de instelling en de werking van de matras 
waarop de patiënt ligt gecontroleerd en genoteerd worden. 
Bij het eerste bezoek zal u gevraagd worden wat de motivatie was om deze specifieke  
anti-decubitushuurmatras voor de patiënt aan te vragen. Bij elk nieuw bezoek aan de patiënt 
zal u de vraag gesteld worden waarom deze matras nog steeds nodig is bij de patiënt. 
Dit zal wekelijks gebeuren (zowel op dinsdag als op vrijdag), zolang de patiënt op de matras 
ligt. 
 
Er worden geen persoonlijke identificatiegegevens over de patiënt verzameld. De gegevens 
van het onderzoek zullen anoniem worden verwerkt.  
 
Deelname aan het onderzoek is vrijwillig.  
 
Met de meeste hoogachting, 
 
Nele Snauwaert 
Student 2de Lic. Medisch-Sociale Wetenschappen 
Universiteit Gent 
 
 
Appendix 4 – Formulier 5: Informed consent voor de kandidaat vrijwilligers 
 

Evaluatie van de inschakeling van alternerende matrassen 
in het UZ - Gent 

 
 

INFORMED CONSENT 
 
Mevr., Mr. ………………………………………………… 
heeft na uitleg het proefproject “Evaluatie van de aanvraag van alternerende 
matrassen” begrepen, aanvullende vragen kunnen stellen en stemt vrijwillig toe, 
in de registratie van zijn of haar gegevens. 
 
 
Datum: 
 
Handtekening: 
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Appendix 4 – Formulier 6: Informed consent voor de wilsonbekwame patiënt met familie 

 

Evaluatie van de inschakeling van alternerende matrassen 
in het UZ – Gent 

 
INFORMED CONSENT 

 
 
Mevr., Mr. …………………………………………. kan hierover niet 
zelfstandig beslissen. In zijn/haar plaats heeft een familielid  
(Mevr., Mr. ……………………………………………………..) na uitleg het 
project “Evaluatie van de aanvraag van alternerende matrassen” begrepen, 
aanvullende vragen kunnen stellen en stemt vrijwillig toe in de registratie van 
de gegevens van zijn/haar familielid. 
 
 
Datum:  
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Handtekening: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Appendix 4 – Formulier 7: Informed consent voor de wilsonbekwame patiënt zonder familie 

 

Evaluatie van de inschakeling van alternerende matrassen 
in het UZ - Gent 

 
INFORMED CONSENT 

 
Mevr., Mr. ……………………………………………… kan hierover niet 
zelfstandig beslissen. 
De familie is niet aanwezig of Mevr.,Mr. heeft geen familie die vrijwillig kan 
toestemmen in de registratie van zijn/haar gegevens. 
 
In de plaats van de patiënt heeft de hoofdverpleegkundige of de 
verantwoordelijke verpleegkundige (Mevr., 
Mr………………………………....)  
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na uitleg het project “Evaluatie van de aanvraag van alternerende matrassen” 
begrepen, aanvullende vragen kunnen stellen en stemt vrijwillig toe in de 
registratie van de gegevens van de persoon. 
 
 
Datum: 
 
Handtekening: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appendix 4 – Formulier 8: Checklistformulier 

 
CHECKLIST 

EVALUATIE VAN DE INSCHAKELING VAN ALTERNERENDE MATRASSEN 
 
1. Patiënt: 
Naam patiënt: ……………………………………………………… 
ID-nummer patiënt: ………………………. 
Opnamedatum: ……………………   Ontslagdatum:………………..  
Geslacht: 0 Man  0 Vrouw 
Leeftijd: ………..jaar 

2. Afdeling/Dienst: 
Naam dienst:…………………    Locatie dienst:……………      Soort dienst:………… 
Dienstwijziging: Naam dienst:……………………..   Locatie dienst: …….…… Soort dienst:……………… 

3. Matras: 
Type: 0 AXC  0 Nimbus 
ID-nummer matras :……………………………… 
Datum – aanvraag matras :………………………. 
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Datum – start matras:…………………………….. 
Datum – stop matras:…………………………….. 
4. Bradenschaal: 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Datum Waarneming 

van pijn en  
ongemak 

Vochtigheid 
huid 

Activiteit Mobiliteit Voeding Wrijving en 
schuiven 

Score 

…./…./….        
…./…./….        
…./…./….        
…./…./….        
…./…./….        
…./…./….        
…./…./….        
…./…./….        
…./…./….        
…./…./….        
…./…./….        
…./…./….        

 
 
 
5. Comfortbeleving van de patiënt: 
Richting van de 
score 

 Helemaal 
akkoord  
= 1 

Akkoord 
 
= 2 

Niet 
Akkoord 
= 3 

Helemaal niet 
akkoord 
= 4 

SCORE 

_ A. Ik heb last 
van het lawaai 
van de pomp. 

     

_ B. Draaien op de 
matras kost mij 
inspanning. 

     

+ C. Ik vind deze 
matras 
comfortabel. 

     

Totale Score      ………….. 
 
Datum:…./…./…. Vraag A: Vraag B: Vraag C: SCORE 
Indien: Vraag C: Niet akkoord of Helemaal niet akkoord: WAAROM is de matras niet comfortabel? 
0 Onstabiel 0 Hardheid 0 Koud 0 Klam 0 Pijn 

�  Hielen �  Stuit 
� ……………… 

0 Ander: 
………………. 
………………. 

Datum:…./…./…. Vraag A: Vraag B: Vraag C: SCORE 

A) WAARNEMING VAN 
PIJN EN ONGEMAK 

B) VOCHTIGHEID HUID C) ACTIVITEIT 

 
1. Totaal verstoord 
2. Zeer verstoord 
3. Licht verstoord 
4. Geen stoornis 
 

 
1. Altijd vochtig 
2. Meestal vochtig 
3. Soms vochtig 
4. Zelden vochtig 

 
1. Bedgebonden 
2. Stoelgebonden 
3. Loopt af en toe 
4. Loopt vaak rond 

D) MOBILITEIT 
 

E) VOEDING F) WRIJVING EN SCHUIVEN 

 
1. Volledig immobiel 
2. Zeer beperkt 
3. Licht beperkt 
4. Geen beperking 
 

 
1. Onvoldoende 
2. Waarschijnlijk   
     ontoereikend 
3. Toereikend 
4. Uitstekend 
 

 
1. Actueel probleem 
2. Mogelijk probleem 
3. Geen zichtbaar probleem 
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Indien: Vraag C: Niet akkoord of Helemaal niet akkoord: WAAROM is de matras niet comfortabel? 
0 Onstabiel 0 Hardheid 0 Koud 0 Klam 0 Pijn 

�  Hielen �  Stuit 
� ……………… 

0 Ander: 
………………. 
………………. 

Datum:…./…./…. Vraag A: Vraag B: Vraag C: SCORE 
Indien: Vraag C: Niet akkoord of Helemaal niet akkoord: WAAROM is de matras niet comfortabel? 
0 Onstabiel 0 Hardheid 0 Koud 0 Klam 0 Pijn 

�  Hielen �  Stuit 
� ……………… 

0 Ander: 
………………. 
………………. 

Datum:…./…./…. Vraag A: Vraag B: Vraag C: SCORE 
Indien: Vraag C: Niet akkoord of Helemaal niet akkoord: WAAROM is de matras niet comfortabel? 
0 Onstabiel 0 Hardheid 0 Koud 0 Klam 0 Pijn 

�  Hielen �  Stuit 
� ……………… 

0 Ander: 
………………. 
………………. 

Datum:…./…./…. Vraag A: Vraag B: Vraag C: SCORE 
Indien: Vraag C: Niet akkoord of Helemaal niet akkoord: WAAROM is de matras niet comfortabel? 
0 Onstabiel 0 Hardheid 0 Koud 0 Klam 0 Pijn 

�  Hielen �  Stuit 
� ……………… 

0 Ander: 
………………. 
………………. 

Datum:…./…./…. Vraag A: Vraag B: Vraag C: SCORE 
Indien: Vraag C: Niet akkoord of Helemaal niet akkoord: WAAROM is de matras niet comfortabel? 
0 Onstabiel 0 Hardheid 0 Koud 0 Klam 0 Pijn 

�  Hielen �  Stuit 
� ……………… 

0 Ander: 
………………. 
………………. 

Datum:…./…./…. Vraag A: Vraag B: Vraag C: SCORE 
Indien: Vraag C: Niet akkoord of Helemaal niet akkoord: WAAROM is de matras niet comfortabel? 
0 Onstabiel 0 Hardheid 0 Koud 0 Klam 0 Pijn 

�  Hielen �  Stuit 
� ……………… 

0 Ander: 
………………. 
………………. 

Datum:…./…./…. Vraag A: Vraag B: Vraag C: SCORE 
Indien: Vraag C: Niet akkoord of Helemaal niet akkoord: WAAROM is de matras niet comfortabel? 
0 Onstabiel 0 Hardheid 0 Koud 0 Klam 0 Pijn 

�  Hielen �  Stuit 
� ……………… 

0 Ander: 
………………. 
………………. 

 

 

 

6. Overige preventiematerialen die voorhanden zijn bij de patiënt: 
 

Dag:…/…./….  

IN BED 
Zwevende hielen �  Ja      �  Neen 
Effectief ? �  Ja      �  Neen �  Kussen weggeschopt �  Hielen op kussen   �  Kussen doorgezakt             
Kussens �  Ja      �  Neen Aantal =….. �  Hoofdkussen (n= …..)  �  30° kussen …………….. 

Houding nu? �  Rugligging �  Halfzittend �  Zittend �  30 ° zijligging �  …………. 
Aantal lagen op 
elkaar? 
Aantal = 
……… 

�  Onderlaken 
�  Bedzeil 

�  Steeklaken 
�  ZH-hoek   
   lakens 

�  Molton 
�  ……………… 

�  Incontinentiedoek 
�  ………………….. 

�  Luier 
�  
……………. 

Wisselhouding �  Ja      �  Neen 

WH - schema bij patiënt aanwezig? �  Ja      �  Neen 
WH - schema afgetekend? �  Ja      �  Neen 
WH- 
Frequentie? 

�  1u �  2u �  3u �  4u �  ……………. 
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Houdingen? �  Rugligging �  Halfzittend �  Zittend �  30 ° zijligging �  ……………. 
Welk schema? …………………………………………………………………………………………………… 

IN STOEL 
Zwevende hielen �  Ja      �  Neen 
Leuning Achterover gekanteld?  �  Ja      �  Neen 
Effectief ? �  Ja      �  Neen �  Kussen weggeschopt �  Hielen op kussen   �  Kussen doorgezakt             
Kussen in stoel �  Ja      �  Neen �  Traagfoam �  Luchtkussen �  …………… 
Houdingen nu? 
 

�  Voeten plat op de grond �  Benen – Hoek 90° �  Benen – Hoek 30° �  …………… 

Wisselhouding �  Ja      �  Neen 
WH- 
Frequentie? 

�  1u �  2u �  3u �  4u �  ……………. 

Houdingen? �  Voeten plat op de grond �  Benen – Hoek 90° �  Benen – Hoek 30° �  ………….. 
Welk schema? …………………………………………………………………………………………………….. 

OP TOILETSTOEL 
Gebruik toiletstoel? �  Ja      �  Neen 
Kussen op toiletstoel? �  Ja      �  Neen 
 
Algemeen: Conform het decubitusprotocol ? �  Ja   �  Neen 
Bestaat een bradenscore op afdeling ?   �  Ja   �  Neen 
Wordt die bijgehouden ?     �  Ja        �  Neen 
 
Dag:…/…./….  

IN BED 
Zwevende hielen �  Ja      �  Neen 
Effectief ? �  Ja      �  Neen �  Kussen weggeschopt �  Hielen op kussen   �  Kussen doorgezakt             
Kussens �  Ja      �  Neen Aantal =….. �  Hoofdkussen (n= …..)  �  30° kussen …………….. 

Houding nu? �  Rugligging �  Halfzittend �  Zittend �  30 ° zijligging �  …………. 
Aantal lagen op 
elkaar? 
Aantal = 
……… 

�  Onderlaken 
�  Bedzeil 

�  Steeklaken 
�  ZH-hoek   
   lakens 

�  Molton 
�  ……………… 

�  Incontinentiedoek 
�  ………………….. 

�  Luier 
�  
……………. 

Wisselhouding �  Ja      �  Neen 

WH - schema bij patiënt aanwezig? �  Ja      �  Neen 
WH - schema afgetekend? �  Ja      �  Neen 
WH- 
Frequentie? 

�  1u �  2u �  3u �  4u �  ……………. 

Houdingen? �  Rugligging �  Halfzittend �  Zittend �  30 ° zijligging �  ……………. 
Welk schema? …………………………………………………………………………………………………… 

IN STOEL 
Zwevende hielen �  Ja      �  Neen 
Leuning Achterover gekanteld?  �  Ja      �  Neen 
Effectief ? �  Ja      �  Neen �  Kussen weggeschopt �  Hielen op kussen   �  Kussen doorgezakt             
Kussen in stoel �  Ja      �  Neen �  Traagfoam �  Luchtkussen �  …………… 
Houdingen nu? 
 

�  Voeten plat op de grond �  Benen – Hoek 90° �  Benen – Hoek 30° �  …………… 

Wisselhouding �  Ja      �  Neen 
WH- 
Frequentie? 

�  1u �  2u �  3u �  4u �  ……………. 

Houdingen? �  Voeten plat op de grond �  Benen – Hoek 90° �  Benen – Hoek 30° �  ………….. 
Welk schema? …………………………………………………………………………………………………….. 

OP TOILETSTOEL 
Gebruik toiletstoel? �  Ja      �  Neen 
Kussen op toiletstoel? �  Ja      �  Neen 
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Dag:…/…./….  

IN BED 
Zwevende hielen �  Ja      �  Neen 
Effectief ? �  Ja      �  Neen �  Kussen weggeschopt �  Hielen op kussen   �  Kussen doorgezakt             
Kussens �  Ja      �  Neen Aantal =….. �  Hoofdkussen (n= …..)  �  30° kussen …………….. 

Houding nu? �  Rugligging �  Halfzittend �  Zittend �  30 ° zijligging �  …………. 
Aantal lagen op 
elkaar? 
Aantal = 
……… 

�  Onderlaken 
�  Bedzeil 

�  Steeklaken 
�  ZH-hoek   
   lakens 

�  Molton 
�  ……………… 

�  Incontinentiedoek 
�  ………………….. 

�  Luier 
�  
……………. 

Wisselhouding �  Ja      �  Neen 

WH - schema bij patiënt aanwezig? �  Ja      �  Neen 
WH - schema afgetekend? �  Ja      �  Neen 
WH- 
Frequentie? 

�  1u �  2u �  3u �  4u �  ……………. 

Houdingen? �  Rugligging �  Halfzittend �  Zittend �  30 ° zijligging �  ……………. 
Welk schema? …………………………………………………………………………………………………… 

IN STOEL 
Zwevende hielen �  Ja      �  Neen 
Leuning Achterover gekanteld?  �  Ja      �  Neen 
Effectief ? �  Ja      �  Neen �  Kussen weggeschopt �  Hielen op kussen   �  Kussen doorgezakt             
Kussen in stoel �  Ja      �  Neen �  Traagfoam �  Luchtkussen �  …………… 
Houdingen nu? 
 

�  Voeten plat op de grond �  Benen – Hoek 90° �  Benen – Hoek 30° �  …………… 

Wisselhouding �  Ja      �  Neen 
WH- 
Frequentie? 

�  1u �  2u �  3u �  4u �  ……………. 

Houdingen? �  Voeten plat op de grond �  Benen – Hoek 90° �  Benen – Hoek 30° �  ………….. 
Welk schema? …………………………………………………………………………………………………….. 

OP TOILETSTOEL 
Gebruik toiletstoel? �  Ja      �  Neen 
Kussen op toiletstoel? �  Ja      �  Neen 
 
Dag:…/…./….  

IN BED 
Zwevende hielen �  Ja      �  Neen 
Effectief ? �  Ja      �  Neen �  Kussen weggeschopt �  Hielen op kussen   �  Kussen doorgezakt             
Kussens �  Ja      �  Neen Aantal =….. �  Hoofdkussen (n= …..)  �  30° kussen …………….. 

Houding nu? �  Rugligging �  Halfzittend �  Zittend �  30 ° zijligging �  …………. 
Aantal lagen op 
elkaar? 
Aantal = 
……… 

�  Onderlaken 
�  Bedzeil 

�  Steeklaken 
�  ZH-hoek   
   lakens 

�  Molton 
�  ……………… 

�  Incontinentiedoek 
�  ………………….. 

�  Luier 
�  
……………. 

Wisselhouding �  Ja      �  Neen 

WH - schema bij patiënt aanwezig? �  Ja      �  Neen 
WH - schema afgetekend? �  Ja      �  Neen 
WH- 
Frequentie? 

�  1u �  2u �  3u �  4u �  ……………. 

Houdingen? �  Rugligging �  Halfzittend �  Zittend �  30 ° zijligging �  ……………. 
Welk schema? …………………………………………………………………………………………………… 
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IN STOEL 
Zwevende hielen �  Ja      �  Neen 
Leuning Achterover gekanteld?  �  Ja      �  Neen 
Effectief ? �  Ja      �  Neen �  Kussen weggeschopt �  Hielen op kussen   �  Kussen doorgezakt             
Kussen in stoel �  Ja      �  Neen �  Traagfoam �  Luchtkussen �  …………… 
Houdingen nu? 
 

�  Voeten plat op de grond �  Benen – Hoek 90° �  Benen – Hoek 30° �  …………… 

Wisselhouding �  Ja      �  Neen 
WH- 
Frequentie? 

�  1u �  2u �  3u �  4u �  ……………. 

Houdingen? �  Voeten plat op de grond �  Benen – Hoek 90° �  Benen – Hoek 30° �  ………….. 
Welk schema? …………………………………………………………………………………………………….. 

OP TOILETSTOEL 
Gebruik toiletstoel? �  Ja      �  Neen 
Kussen op toiletstoel? �  Ja      �  Neen 
 
Dag:…/…./….  

IN BED 
Zwevende hielen �  Ja      �  Neen 
Effectief ? �  Ja      �  Neen �  Kussen weggeschopt �  Hielen op kussen   �  Kussen doorgezakt             
Kussens �  Ja      �  Neen Aantal =….. �  Hoofdkussen (n= …..)  �  30° kussen …………….. 

Houding nu? �  Rugligging �  Halfzittend �  Zittend �  30 ° zijligging �  …………. 
Aantal lagen op 
elkaar? 
Aantal = 
……… 

�  Onderlaken 
�  Bedzeil 

�  Steeklaken 
�  ZH-hoek   
   lakens 

�  Molton 
�  ……………… 

�  Incontinentiedoek 
�  ………………….. 

�  Luier 
�  
……………. 

Wisselhouding �  Ja      �  Neen 

WH - schema bij patiënt aanwezig? �  Ja      �  Neen 
WH - schema afgetekend? �  Ja      �  Neen 
WH- 
Frequentie? 

�  1u �  2u �  3u �  4u �  ……………. 

Houdingen? �  Rugligging �  Halfzittend �  Zittend �  30 ° zijligging �  ……………. 
Welk schema? …………………………………………………………………………………………………… 

IN STOEL 
Zwevende hielen �  Ja      �  Neen 
Leuning Achterover gekanteld?  �  Ja      �  Neen 
Effectief ? �  Ja      �  Neen �  Kussen weggeschopt �  Hielen op kussen   �  Kussen doorgezakt             
Kussen in stoel �  Ja      �  Neen �  Traagfoam �  Luchtkussen �  …………… 
Houdingen nu? 
 

�  Voeten plat op de grond �  Benen – Hoek 90° �  Benen – Hoek 30° �  …………… 

Wisselhouding �  Ja      �  Neen 
WH- 
Frequentie? 

�  1u �  2u �  3u �  4u �  ……………. 

Houdingen? �  Voeten plat op de grond �  Benen – Hoek 90° �  Benen – Hoek 30° �  ………….. 
Welk schema? …………………………………………………………………………………………………….. 

OP TOILETSTOEL 
Gebruik toiletstoel? �  Ja      �  Neen 
Kussen op toiletstoel? �  Ja      �  Neen 
 
Dag:…/…./….  

IN BED 
Zwevende hielen �  Ja      �  Neen 
Effectief ? �  Ja      �  Neen �  Kussen weggeschopt �  Hielen op kussen   �  Kussen doorgezakt             
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Kussens �  Ja      �  Neen Aantal =….. �  Hoofdkussen (n= …..)  �  30° kussen …………….. 

Houding nu? �  Rugligging �  Halfzittend �  Zittend �  30 ° zijligging �  …………. 
Aantal lagen op 
elkaar? 
Aantal = 
……… 

�  Onderlaken 
�  Bedzeil 

�  Steeklaken 
�  ZH-hoek   
   lakens 

�  Molton 
�  ……………… 

�  Incontinentiedoek 
�  ………………….. 

�  Luier 
�  
……………. 

Wisselhouding �  Ja      �  Neen 

WH - schema bij patiënt aanwezig? �  Ja      �  Neen 
WH - schema afgetekend? �  Ja      �  Neen 
WH- 
Frequentie? 

�  1u �  2u �  3u �  4u �  ……………. 

Houdingen? �  Rugligging �  Halfzittend �  Zittend �  30 ° zijligging �  ……………. 
Welk schema? …………………………………………………………………………………………………… 

IN STOEL 
Zwevende hielen �  Ja      �  Neen 
Leuning Achterover gekanteld?  �  Ja      �  Neen 
Effectief ? �  Ja      �  Neen �  Kussen weggeschopt �  Hielen op kussen   �  Kussen doorgezakt             
Kussen in stoel �  Ja      �  Neen �  Traagfoam �  Luchtkussen �  …………… 
Houdingen nu? 
 

�  Voeten plat op de grond �  Benen – Hoek 90° �  Benen – Hoek 30° �  …………… 

Wisselhouding �  Ja      �  Neen 
WH- 
Frequentie? 

�  1u �  2u �  3u �  4u �  ……………. 

Houdingen? �  Voeten plat op de grond �  Benen – Hoek 90° �  Benen – Hoek 30° �  ………….. 
Welk schema? …………………………………………………………………………………………………….. 

OP TOILETSTOEL 
Gebruik toiletstoel? �  Ja      �  Neen 
Kussen op toiletstoel? �  Ja      �  Neen 
Dag:…/…./….  

IN BED 
Zwevende hielen �  Ja      �  Neen 
Effectief ? �  Ja      �  Neen �  Kussen weggeschopt �  Hielen op kussen   �  Kussen doorgezakt             
Kussens �  Ja      �  Neen Aantal =….. �  Hoofdkussen (n= …..)  �  30° kussen …………….. 

Houding nu? �  Rugligging �  Halfzittend �  Zittend �  30 ° zijligging �  …………. 
Aantal lagen op 
elkaar? 
Aantal = 
……… 

�  Onderlaken 
�  Bedzeil 

�  Steeklaken 
�  ZH-hoek   
   lakens 

�  Molton 
�  ……………… 

�  Incontinentiedoek 
�  ………………….. 

�  Luier 
�  
……………. 

Wisselhouding �  Ja      �  Neen 

WH - schema bij patiënt aanwezig? �  Ja      �  Neen 
WH - schema afgetekend? �  Ja      �  Neen 
WH- 
Frequentie? 

�  1u �  2u �  3u �  4u �  ……………. 

Houdingen? �  Rugligging �  Halfzittend �  Zittend �  30 ° zijligging �  ……………. 
Welk schema? …………………………………………………………………………………………………… 

IN STOEL 
Zwevende hielen �  Ja      �  Neen 
Leuning Achterover gekanteld?  �  Ja      �  Neen 
Effectief ? �  Ja      �  Neen �  Kussen weggeschopt �  Hielen op kussen   �  Kussen doorgezakt             
Kussen in stoel �  Ja      �  Neen �  Traagfoam �  Luchtkussen �  …………… 
Houdingen nu? 
 

�  Voeten plat op de grond �  Benen – Hoek 90° �  Benen – Hoek 30° �  …………… 

Wisselhouding �  Ja      �  Neen 
WH- �  1u �  2u �  3u �  4u �  ……………. 
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Frequentie? 
Houdingen? �  Voeten plat op de grond �  Benen – Hoek 90° �  Benen – Hoek 30° �  ………….. 
Welk schema? …………………………………………………………………………………………………….. 

OP TOILETSTOEL 
Gebruik toiletstoel? �  Ja      �  Neen 
Kussen op toiletstoel? �  Ja      �  Neen 
 
 
7. Instelling van de matras bij de patiënt: 
Type: 0 Alpha X Cell matras 0 Nimbus matras 
 
Dag: …./…./…. 
Gewicht :……………….kg  ( �  gevraagd / �  geschat) 
   �  < 40 kg �  > 40 kg en < 140 kg �  > 140 kg 
Is de patiënt zwaarder dan dat de matras toelaat?   �  Ja �  Neen  
Steekt de stekker in het stopcontact?    �  Ja �  Neen 
Bij AXC: Is de matras afgesteld op het gewicht van de patiënt? �  Ja �  Neen 
                Wordt er in zittende houding + 20 kg bijgeteld?  �  Ja �  Neen  
Werkt de matras?       �  Ja �  Neen 
Houding van de patiënt? �  Rugligging �  Halfzittend �  Zittend �  30° zijligging �  ………… 
 
Dag: …./…./…. 
Gewicht :……………….kg  ( �  gevraagd / �  geschat) 
   �  < 40 kg �  > 40 kg en < 140 kg �  > 140 kg 
Is de patiënt zwaarder dan dat de matras toelaat?   �  Ja �  Neen  
Steekt de stekker in het stopcontact?    �  Ja �  Neen 
Bij AXC: Is de matras afgesteld op het gewicht van de patiënt? �  Ja �  Neen 
                Wordt er in zittende houding + 20 kg bijgeteld?  �  Ja �  Neen  
Werkt de matras?       �  Ja �  Neen 
Houding van de patiënt? �  Rugligging �  Halfzittend �  Zittend �  30° zijligging �  ………… 
 
Dag: …./…./…. 
Gewicht :……………….kg  ( �  gevraagd / �  geschat) 
   �  < 40 kg �  > 40 kg en < 140 kg �  > 140 kg 
Is de patiënt zwaarder dan dat de matras toelaat?   �  Ja �  Neen  
Steekt de stekker in het stopcontact?    �  Ja �  Neen 
Bij AXC: Is de matras afgesteld op het gewicht van de patiënt? �  Ja �  Neen 
                Wordt er in zittende houding + 20 kg bijgeteld?  �  Ja �  Neen  
Werkt de matras?       �  Ja �  Neen 
Houding van de patiënt? �  Rugligging �  Halfzittend �  Zittend �  30° zijligging �  ………… 
 
Dag: …./…./…. 
Gewicht :……………….kg  ( �  gevraagd / �  geschat) 
   �  < 40 kg �  > 40 kg en < 140 kg �  > 140 kg 
Is de patiënt zwaarder dan dat de matras toelaat?   �  Ja �  Neen  
Steekt de stekker in het stopcontact?    �  Ja �  Neen 
Bij AXC: Is de matras afgesteld op het gewicht van de patiënt? �  Ja �  Neen 
                Wordt er in zittende houding + 20 kg bijgeteld?  �  Ja �  Neen  
Werkt de matras?       �  Ja �  Neen 
Houding van de patiënt? �  Rugligging �  Halfzittend �  Zittend �  30° zijligging �  ………… 
 
Dag: …./…./…. 
Gewicht :……………….kg  ( �  gevraagd / �  geschat) 
   �  < 40 kg �  > 40 kg en < 140 kg �  > 140 kg 
Is de patiënt zwaarder dan dat de matras toelaat?   �  Ja �  Neen  
Steekt de stekker in het stopcontact?    �  Ja �  Neen 
Bij AXC: Is de matras afgesteld op het gewicht van de patiënt? �  Ja �  Neen 
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                Wordt er in zittende houding + 20 kg bijgeteld?  �  Ja �  Neen  
Werkt de matras?       �  Ja �  Neen 
Houding van de patiënt? �  Rugligging �  Halfzittend �  Zittend �  30° zijligging �  ………… 
 
Dag: …./…./…. 
Gewicht :……………….kg  ( �  gevraagd / �  geschat) 
   �  < 40 kg �  > 40 kg en < 140 kg �  > 140 kg 
Is de patiënt zwaarder dan dat de matras toelaat?   �  Ja �  Neen  
Steekt de stekker in het stopcontact?    �  Ja �  Neen 
Bij AXC: Is de matras afgesteld op het gewicht van de patiënt? �  Ja �  Neen 
                Wordt er in zittende houding + 20 kg bijgeteld?  �  Ja �  Neen  
Werkt de matras?       �  Ja �  Neen 
Houding van de patiënt? �  Rugligging �  Halfzittend �  Zittend �  30° zijligging �  ………… 
 
 
8. Gesprek met de aanvrager van de matras: 
Naam aanvrager: ……………………………………………….. 
Functie aanvrager: 0 Verpleegkundige 0 Hoofdverpleegkundige  0 Secretaresse  

   0 Andere:…………………………. 
Braden-totaalscore bij de aanvraag: ………………….. 
 
0 Het eerste bezoek:  Dag:…./…./…. 

∗ Waarom werd voor deze patiënt een alternerende matras aangevraagd? 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

∗ Indien er een afwijking was van de procedure van het ZH bij de aanvraag van een type matras a.d.h.v.   
   een Bradenscore. Wat was toen de motivatie om toch een andere matras aan te vragen dan  
    aanbevolen? 

………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
0 Vanaf het tweede bezoek: 
 
    Dag:…./…./…. 
 ∗ Is de alternerende matras nog steeds nodig bij de patiënt? Motivatie? 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
∗ Welke andere preventiemaatregelen worden nog toegepast bij de patiënt? 

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

∗ Wordt er wisselhouding toegepast bij de patiënt? 
Wisselhouding �  Ja   Motivatie: ……………………………………. 

……………………………………………………….. 
…………………………………………………………. 
    

�  Neen   
�  Niet aan gedacht  �  Geen tijd 
�  Niet nodig      �  …………….. 

WH-Frequentie 
IN BED? 

�  1u �  2u �  3u �  4u �  ……………. 

Houdingen? �  Rugligging �  Halfzittend �  Zittend �  30 ° zijligging �  ……………. 
Welk schema? …………………………………………………………………………………………………… 
WH-Frequentie 
IN STOEL? 

�  1u �  2u �  3u �  4u �  ……………. 

Houdingen? �  Voeten plat op de grond �  Benen – Hoek 90° �  Benen – Hoek 30° �  ………….. 
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Welk schema? …………………………………………………………………………………………………….. 
 
    Dag:…./…./…. 
 ∗ Is de alternerende matras nog steeds nodig bij de patiënt? Motivatie? 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
∗ Welke andere preventiemaatregelen worden nog toegepast bij de patiënt? 

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

∗ Wordt er wisselhouding toegepast bij de patiënt? 
Wisselhouding �  Ja   Motivatie: ……………………………………. 

……………………………………………………….. 
…………………………………………………………. 
    

�  Neen   
�  Niet aan gedacht  �  Geen tijd 
�  Niet nodig      �  …………….. 

WH-Frequentie 
IN BED? 

�  1u �  2u �  3u �  4u �  ……………. 

Houdingen? �  Rugligging �  Halfzittend �  Zittend �  30 ° zijligging �  ……………. 
Welk schema? …………………………………………………………………………………………………… 
WH-Frequentie 
IN STOEL? 

�  1u �  2u �  3u �  4u �  ……………. 

Houdingen? �  Voeten plat op de grond �  Benen – Hoek 90° �  Benen – Hoek 30° �  ………….. 
Welk schema? …………………………………………………………………………………………………….. 
 
    Dag:…./…./…. 
 ∗ Is de alternerende matras nog steeds nodig bij de patiënt? Motivatie? 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
∗ Welke andere preventiemaatregelen worden nog toegepast bij de patiënt? 

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

∗ Wordt er wisselhouding toegepast bij de patiënt? 
Wisselhouding �  Ja   Motivatie: ……………………………………. 

……………………………………………………….. 
…………………………………………………………. 
    

�  Neen   
�  Niet aan gedacht  �  Geen tijd 
�  Niet nodig      �  …………….. 

WH-Frequentie 
IN BED? 

�  1u �  2u �  3u �  4u �  ……………. 

Houdingen? �  Rugligging �  Halfzittend �  Zittend �  30 ° zijligging �  ……………. 
Welk schema? …………………………………………………………………………………………………… 
WH-Frequentie 
IN STOEL? 

�  1u �  2u �  3u �  4u �  ……………. 

Houdingen? �  Voeten plat op de grond �  Benen – Hoek 90° �  Benen – Hoek 30° �  ………….. 
Welk schema? …………………………………………………………………………………………………….. 
 
    Dag:…./…./…. 
 ∗ Is de alternerende matras nog steeds nodig bij de patiënt? Motivatie? 
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………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
∗ Welke andere preventiemaatregelen worden nog toegepast bij de patiënt? 

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

∗ Wordt er wisselhouding toegepast bij de patiënt? 
Wisselhouding �  Ja   Motivatie: ……………………………………. 

……………………………………………………….. 
…………………………………………………………. 
    

�  Neen   
�  Niet aan gedacht  �  Geen tijd 
�  Niet nodig      �  …………….. 

WH-Frequentie 
IN BED? 

�  1u �  2u �  3u �  4u �  ……………. 

Houdingen? �  Rugligging �  Halfzittend �  Zittend �  30 ° zijligging �  ……………. 
Welk schema? …………………………………………………………………………………………………… 
WH-Frequentie 
IN STOEL? 

�  1u �  2u �  3u �  4u �  ……………. 

Houdingen? �  Voeten plat op de grond �  Benen – Hoek 90° �  Benen – Hoek 30° �  ………….. 
Welk schema? …………………………………………………………………………………………………….. 
 
    Dag:…./…./…. 
 ∗ Is de alternerende matras nog steeds nodig bij de patiënt? Motivatie? 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
∗ Welke andere preventiemaatregelen worden nog toegepast bij de patiënt? 

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 

 

∗ Wordt er wisselhouding toegepast bij de patiënt? 
Wisselhouding �  Ja   Motivatie: ……………………………………. 

……………………………………………………….. 
…………………………………………………………. 
    

�  Neen   
�  Niet aan gedacht  �  Geen tijd 
�  Niet nodig      �  …………….. 

WH-Frequentie 
IN BED? 

�  1u �  2u �  3u �  4u �  ……………. 

Houdingen? �  Rugligging �  Halfzittend �  Zittend �  30 ° zijligging �  ……………. 
Welk schema? …………………………………………………………………………………………………… 
WH-Frequentie 
IN STOEL? 

�  1u �  2u �  3u �  4u �  ……………. 

Houdingen? �  Voeten plat op de grond �  Benen – Hoek 90° �  Benen – Hoek 30° �  ………….. 
Welk schema? …………………………………………………………………………………………………….. 
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Appendix 4 – Formulier 9: Uitleg Bradenschaal  

MOBILITEIT VOEDING WRIJVING EN SCHUIVEN 
1. Volledig immobiel 
Kan zonder hulp in de houding van zijn lichaam of 
ledematen zelfs geen lichte veranderingen aanbrengen. 
 

1. Onvoldoende 
Eet nooit een volledige maaltijd. Eet zelden meer dan 
1/3 van het voedsel dat hem wordt aangeboden. Eet 2 
porties eiwitten (vlees- of melkproducten) of minder per 
dag. Neemt vloeistoffen moeizaam in. Neemt geen 
vloeibaar voedselsupplement. OF Krijgt niets per os 
en/of wordt gedurende meer dan 5 dagen met dunne 
vloeistoffen of intraveneus gevoed.  
 

1. Probleem 
Heeft matige tot volledige hulp nodig om zich te 
bewegen. Kan niet volledig overeind komen zonder 
langs de lakens te schuiven. Glijdt in bed of stoel vaak 
naar beneden, zodat het frequent nodig is hem met 
volledige hulp terug op zijn plaats te zetten. Spasticiteit, 
samentrekkingen of agitatie leiden tot bijna constante 
wrijving. 

2. Zeer beperkt 
Kan occasionele lichte veranderingen aanbrengen in de 
houding van zijn lichaam of extremiteiten, maar is niet 
in staat om frequente of beduidende veranderingen 
onafhankelijk uit te voeren. 

2. Waarschijnlijk ontoereikend 
Eet zelden een volledige maaltijd en eet over het 
algemeen slechts ongeveer ½ van het aangeboden 
voedsel. Zijn protëine-inname is beperkt tot 2 porties 
vlees- of melkproducten per dag. Neemt af en toe een 
voedselsupplement. OF Krijgt minder dan de optimale 
hoeveelheid voedsel of via een sonde toegediend. 
 

2. Mogelijk probleem 
Beweegt zich lichtjes of  heeft minimale hulp nodig. 
Tijdens het bewegen schuift de huid waarschijnlijk in 
zekere mate langs de lakens, tegen de stoel of andere 
toestellen. Behoudt in stoel of bed meestal een relatief 
goede houding, maar glijdt af en toe naar beneden. 

3. Licht beperkt 
Kan onafhankelijk frequente maar lichte veranderingen 
aanbrengen in de houding van zijn lichaam of 
extremiteiten. 

3. Toereikend 
Eet meer dan de helft van de meeste maaltijden. Eet elke 
dag 3 porties protëine (vlees- melkproducten). Weigert 
af en toe een maaltijd, maar neemt gewoonlijk geen 
supplement wanneer men hem dit aanbiedt. OF Wordt 
met sonde gevoed of krijgt TPN (total parenteral 
nutrition): vermoedelijk wordt hierdoor in de meeste 
behoeften voorzien. 
 

3. Geen probleem 
Beweegt zich in bed en stoel onafhankelijk en heeft 
voldoende spierkracht om tijdens een beweging volledig 
overeind te komen. Behoudt in bed of stoel altijd een 
goede houding. 

4. Geen beperkingen 
Brengt frequente maar grote veranderingen aan in zijn 
houding, zonder dat hij daarbij geholpen wordt. 

4. Uitstekend 
Eet het grootste gedeelte van elke maaltijd op. Weigert 
nooit een maaltijd. Eet meestal 3 of meer porties vlees- 
en melkproducten per dag. Eet occasioneel tussen de 
maaltijden. Heeft geen bijvoeding nodig. 
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WAARNEMING VAN PIJN EN ONGEMAK VOCHTIGHEID HUID ACTIVITEIT 
1. Totaal verstoord 
Reageert niet op pijnprikkels (kreunt niet, vertrekt geen 
spier en graait niet), ten gevolge van verlaagd bewustzijn 
of sedatie OF beperkt vermogen om pijn te voelen over het 
grootste deel van het oppervlak van het lichaam. 
 

1. Altijd vochtig 
Door perspiratie, urine, enz. wordt de huid bijna constant 
vochtig gehouden. Telkens wanneer de patiënt wordt 
verplaatst of gedraaid, wordt vocht vastgesteld 

1. Bedgebonden 
Blijft 24 u op 24 u in bed 

2. Zeer verstoord 
Reageert enkel op pijnprikkels, kan ongemak enkel uiten 
door te kreunen of door rusteloosheid OF heeft een 
zintuiglijke belemmering die het vermogen beperkt om 
pijn en ongemak te voelen over ½ lichaam. 
 

2. Meestal vochtig 
De huid is vaak, doch niet altijd vochtig. Het 
beddengoed (vb. steeklaken, onderleggers) moet te 
minste één keer per shift worden ververst. 

2. Stoelgebonden 
Vermogen om op te lopen is ernstig beperkt of 
onbestaand. Kan zijn (haar) eigen gewicht niet dragen 
en/of moet in stoel of rolstoel worden geholpen. 

3. Licht verstoord 
Reageert op mondelinge bevelen, maar kan niet altijd 
ongemak of de behoefte uiten om verlegd of gedraaid te 
worden OF heeft een zekere zintuiglijke belemmering die 
het vermogen beperkt om pijn of ongemak te voelen in 1 
of 2 extremiteiten. 
 

3. Soms vochtig 
De huid is af en toe vochtig, waardoor het beddengoed 
ongeveer éénmaal per dag extra ververst moet worden. 

3. Loopt af en toe 
Loopt af en toe overdag, maar over zeer korte afstanden, 
met of zonder hulp. Brengt het grootste gedeelte van 
elke shift in bed of in stoel door. 

4. Geen stoornis 
Reageert op mondelinge bevelen. Heeft geen zintuiglijk 
tekort dat het vermogen beperkt pijn of ongemak te uiten. 

4. Zelden vochtig 
De huid is meestal droog, het beddengoed moet enkel op 
de gebruikelijke tijdstippen worden ververst. 

4. Loopt vaak rond 
Wandelt minstens twee keer per dag buiten de kamer 
rond, en binnen de kamer minstens éénmaal om de 2 
uren tijdens de dag. 
 

 
 
 


