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Abstract 
 

Achtergrond:  

Decubitus (pressure sores) is een belangrijk probleem binnen de huidige 

gezondheidszorg. Om decubitus te voorkomen dient op het juiste moment de geschikte 

preventieve maatregelen (prevention strategies) genomen te worden. 

Preventieprotocollen voor decubitus beschrijven hoe verpleegkundigen en verzorgenden 

(health care workers) aan preventie van decubitus dienen te doen. Als verpleegkundigen 

en verzorgenden handelen volgens het protocol kan dit leiden tot een vermindering van 

de incidentie van decubitus. 

 

Doel van het onderzoek:  

- 1° In welke mate leidde de invoering van een evidence-based preventieprotocol 

omtrent decubituspreventie tot een daling van de incidentie van decubitus. 

- 2° Gaan verzorgenden na de implementatie van het nieuwe protocol meer 

maatregelen nemen en gaan deze meer dan voor de implementatie 

overeenstemmen met het protocol. 

 

Methode: 

Het onderzoek werd uitgevoerd in vier Nederlandse verpleeghuizen( nursing homes). 

Onderzoekers maakte gebruik van een pretest-posttest design. Verschillen in incidentie, 

genomen maatregelen en compliance met het protocol voor en na de implementatie 

werden geanalyseerd door middel van de chi-kwadraat test met significantieniveau α = 

0.05. 

 

Resultaten: 

De incidentie van decubitus was na de implementatie van het protocol gedaald in drie 

van de vier verpleeghuizen. Na de implementatie namen verzorgenden niet opvallend 

meer maatregelen dan voor de implementatie. De maatregelen stemden ook niet 

significant meer dan voor de implementatie overeen met het protocol. 
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Besluit: 

Het hoofddoel van het onderzoek, een daling van de incidentie van decubitus, werd in 

drie van de vier instellingen gerealiseerd. Naar alle waarschijnlijkheid was dit te wijten 

aan het gegeven dat verzorgenden beter onderscheid maakten tussen decubitus en 

andere huidletsels ten opzichte van voor de implementatie. De daling was niet te wijten 

aan een meer of betere preventie door verzorgenden na de implementatie. 
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Abstract 

 

Background:  

The issue of decubitus (pressure sores) is an important problem in the current public 

health environment. In order to prevent pressure sores, appropriate prevention measures 

need to be taken at the right moment. Prevention protocols for decubitus describe how 

nurses and health care workers can prevent pressure sores. If nurses and health care 

workers work according to the protocol, this could lead to a decrease of the incidence of 

pressure sores. 

 

Aim of the research:  

- 1° To which extent did the introduction of an evidence-based prevention 

protocol regarding decubitus prevention lead to a decrease of the incidence of 

decubitus? 

- 2° Do health care workers take more measures after the implementation of the 

new protocol, and do these measures fit more to the protocol than before the 

implementation?  

 

Method: 

The research was conducted in four Dutch nursing homes. Researchers used a pretest-

posttest design. Variations in incidence, measures taken and compliance with the 

protocol before and after the implementation were analysed by means of the chi-square 

test with significance level α = 0.05. 

 

Results: 

The incidence of decubitus decreased after the implementation of the protocol in three 

of the four nursing homes. Health care workers did not significantly take more measures 

than before the implementation. Neither did the measures correspond significantly more 

to the protocol than before the implementation. 
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Conclusion: 

The major aim of the research, a decrease of the incidence of decubitus, was realised in 

three of the four institutions. In all probability, this was due to the fact that health care 

workers made a better distinction between decubitus and other skin injuries. The 

decrease was not due to more or better prevention by health care workers after the 

implementation. 
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Inleiding 
 

Dit onderzoek maakte deel uit van een groter onderzoek uitgevoerd in Nederlandse 

verpleeghuizen. Het onderzoek ging na wat de invloed was van de implementatie van 

een nieuw evidence based decubituspreventieprotocol op de incidentie en prevalentie 

van decubitus. De invloed van de implementatie op de prevalentie werd beschreven 

door Prof. Schoonhoven in: Implementatie van een research based 

decubituspreventieprotocol (2004). De invloed van de invoering van het 

decubituspreventieprotocol op de incidentie werd beschreven in dit onderzoek. Dit 

onderzoek maakte deel uit van een groter onderzoek uitgevoerd in Nederlandse 

verpleeghuizen. 

 

Decubitus is een degeneratieve aandoening 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 

schuifkrachten (Defloor, 2000). Decubitus is frequent voorkomend probleem binnen de 

huidige gezondheidszorg. De prevalentie van decubitusletsels in Nederlandse 

verpleeghuizen wordt geschat op 14,9% (Bours). De jaarlijkse kosten in Nederland voor 

decubitus worden geschat rond de 445 miljoen Euro per jaar (Gezondheidsraad, 1999). 

Preventie van decubitus is belangrijk zowel uit het oogpunt van patiënt, de zorgverlener 

als de maatschappij. Momenteel zijn weinig protocollen gebaseerd op 

wetenschappelijke kennis. Van een aantal gebruikte maatregelen is de werkwijze 

achterhaald. Sommige zijn zelf schadelijk en bevorderen het ontwikkelen van decubitus. 

Het gebruik van deze methodes is nutteloos en ze kosten tijd en geld. Mede omdat 

verpleeghuisbewoners behoren tot de groep waarin veel hoogrisico patiënten in 

voorkomen is het noodzakelijk dat zij effectieve preventie krijgen. Daarom is de 

implementatie van een op evidence gebaseerd decubituspreventieprotocol essentieel.  

 

Het doel van dit project was de prevalentie en incidentie van decubitus in Nederlandse 

verpleeghuizen te verlagen door het invoeren van een evidence based decubitusprotocol. 

Eerder uitgevoerd onderzoek (Defloor, 2000) had aangetoond dat een decubitusprotocol 

gebaseerd op recente kennis in RVT’s (vergelijkbaar met verpleeghuizen in Nederland) 

leidde tot een significante reductie van decubitus. In een ander, beperkt, onderzoek was 
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gebleken dat het toevoegen van wisselligging en wisselhouding bij zitten aan het 

decubitusprotocol leidde tot een significante reductie van de incidentie van decubitus 

(Konings, 2002). De publicatie van de herziene richtlijn voor decubitus in Nederland 

(Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO, 2002) vormde de aanleiding voor 

het onderzoek. De publicatie werd een goede gelegenheid geacht om een 

implementatieonderzoek uit te voeren. Daarom werd een onderzoeksvraag geschreven 

die door de RVVZ goed gekeurd werd. Daarnaast werd in het onderzoek nagegaan of de 

implementatie van het nieuwe protocol zou leiden tot een betere preventie en 

compliance aan het protocol. Met name werd na implementatie door verzorgenden meer 

preventieve maatregelen genomen en waren deze meer dan voor de implementatie 

adequaat.  

Decubitusonderzoek in verpleeghuizen bleek moeilijker dan bij de planning van het 

onderzoek gedacht. Meerdere verpleeghuizen werden benaderd en wilden niet 

deelnemen aan het onderzoek. Ofwel was de implementatie van een evidence based 

protocol voor hen geen prioriteit ofwel was men al betrokken bij een of andere manier 

van zorgvernieuwing of onderzoek omtrent decubitus. Drie van de vier deelnemende 

instellingen hadden voor het onderzoek geen decubitusprotocol. Dat was ook hun 

belangrijkste reden om deel te nemen aan het onderzoek. Daardoor stonden de 

onderzoekers voor de opdracht niet alleen een protocol aan te passen, maar ook een 

protocol te implementeren. Wat extra werk met zich meebracht dan voorzien. 

De grootste moeilijkheid was de verzameling van incidentiegegevens. In het 

onderzoeksvoorstel was daarvoor gekozen omdat incidentiegegevens een nauwkeuriger 

beeld geven omtrent het optreden van decubitus en de daaraan gerelateerde factoren dan 

prevalentiegegevens (Defloor et al., 2002). Om het onderzoek te realiseren, dienden 

incidentiegegevens door verzorgenden verzameld te worden. Wanneer dit niet door hen 

zou gedaan worden, zou niet alleen een zeer grote inzet van dataverzamelaars vereist 

maar zou ook de verstoring van de bewoners te groot geweest zijn. Het verzamelen van 

de incidentiegegevens sloot ook aan bij het protocol. Dat vereiste immers dat de 

verzorgenden dagelijks de drukplaatsen zouden controleren op het optreden van 

wegdrukbare roodheid of decubitus, en zo nodig zo snel mogelijk preventieve 

maatregelen starten. In tegenstelling tot andere ervaringen (Defloor,2000; Vanderwee, 

Defloor, Grypdonck, 2003) verliep de registratie van incidentiegegevens zeer 



 14 

moeizaam. Ondanks voortdurende inspanningen van onderzoekers en coördinatoren, 

bleek het niet mogelijk om de incidentiegegevens volledig te verzamelen. De gegevens 

waren onvolledig en moeilijk te interpreteren. Om de ontbrekende incidentiegegevens te 

reduceren werd gekozen voor een opvulmethode. Deze maakte het mogelijk om de 

incidentiegegevens te analyseren. 

 

Deze scriptie beschrijft in welke mate de implementatie van een op wetenschappelijk 

onderzoek gebaseerd protocol een invloed heeft gehad op de incidentie van de decubitus 

in Nederlandse verpleeghuizen. Het probeert aan te tonen welke de aandachtsgebieden 

zijn voor de verschillende afdelingen aangaande decubitus en decubituspreventie. Zo is 

het mogelijk voor de instellingen om mogelijke problemen omtrent decubituspreventie 

als belangrijk aandachtspunten te zien en aan te pakken. De scriptie bestaat uit een 

literatuurstudie en een onderzoeksverslag. De literatuurstudie bestaat uit twee 

hoofdstukken waarin beschreven wordt hoe frequenties van aandoeningen kunnen 

bepaald worden en wat de problemen zijn met frequentiemetingen. Het 

onderzoeksverslag beschrijft de onderzoeksmethode en de resultaten van het onderzoek.  
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Hoofdstuk 1: Bepalen ziektefrequentie 
 

De frequentie van het voorkomen van ziekten en aandoeningen binnen een populatie 

kan worden bepaald door twee frequentiematen: incidentie en prevalentie. Allebei 

hebben ze hun eigenschappen en de daarmee samenhangende voor- en nadelen (zie 

1.2.1 en 1.2.2). 

 

 

1.1.Populatie 
 

Onderzoeken naar ziektefrequenties worden steeds uitgevoerd binnen een groep van 

mensen, ook populatie genoemd. Binnen het epidemiologisch onderzoek bestaan er 

twee soorten populaties; iemand is of lid van een cohort of van een dynamische 

populatie (Bouter en Van Dongen, 2000). 

 

 

1.1.1.Cohort 

 

Een cohort is een gesloten populatie. Dit betekent dat wanneer iemand eenmaal lid is 

van het cohort,  hij dat ook blijft. De aanwezigheid in een cohort wordt bepaald door 

een welbepaalde gebeurtenis. Het lidmaatschap is van onbeperkte duur en eindigt bij 

overlijden, wanneer de studie wordt stopgezet of wanneer bij een lid de te 

diagnosticerende ziekte wordt vastgesteld (Bouter en Van Dongen, 2000). 

 

 

1.1.2.Dynamische populatie 

 

In tegenstelling tot een cohort heeft een dynamische populatie een open karakter. 

Dynamisch houdt in dat mensen voortdurend kunnen toetreden en verdwijnen uit de 

populatie. Het al dan niet behoren tot een dynamische populatie wordt bepaald door een 
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toestand. Het lidmaatschap van een persoon eindigt zodra de toestand is verdwenen, bij 

overlijden, wanneer het onderzoek wordt stopgezet of bij het vaststellen van de 

aandoening. Het lidmaatschap is van variabele duur en verschilt van persoon tot persoon 

(Bouter en Van Dongen, 2000). 

 

 

1.2. Frequentiematen 
 

De twee meest gebruikte frequentiematen zijn prevalentie en incidentie. Hierna worden 

de eigenschappen van prevalentie- en incidentiemetingen besproken. 

 

 

1.2.1. Prevalentie 

 

Prevalentie van decubitus kan omschreven worden als het aantal mensen binnen een 

populatie, in een  cohort of dynamische populatie, die decubitus hebben op een bepaald 

moment in de tijd of over een gegeven tijdsperiode (Allock, Wharrad, Nicolson, 1994; 

Baumgarten, 1998; Bethell, 2002; Bouter en Van Dongen, 2000; Bridel en Cert, 1995; 

Bridel en Cert, 1993; Clarck en Watts, 1994; Dealey, 1993; Defloor en Bours en 

Schoonhoven en Clarck, 2002; Defloor, 2002; Fletcher, 2003; Frantz, 1997; Gallagher, 

1997; Lake, 1999; McGough, 1998; NPUAP, 2003; Robinson, et al., 2003). Voor een 

afdeling van een ziekenhuis of verpleeghuis houdt dit in dat op een bepaald tijdstip 

nagegaan wordt welke patiënten decubitus hebben op de afdeling (Bethell, 2002; Clarck 

en Watts, 1994; Fletcher, 2003; Frantz, 1997; Robinson ‘et al’, 2003).  

Prevalentie geeft een statisch beeld (Bouter en Van Dongen, 2000; Defloor, 2002), een 

momentweergave, en een waarheidsgetrouw beeld van de huidige toestand omtrent 

decubitus op een afdeling. 

Daar het een proportie is liggen de waarden van prevalentiemetingen altijd tussen de 0 

en 1 (0%-100%) (Baumgarten, 1998; Bouter en Van Dongen, 2000). 
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De meest voorkomende methode om prevalentie te bepalen is puntprevalentie. Naast 

puntprevalentie bestaan nog verschillende - minder gebruikte - manieren om prevalentie 

te berekenen zoals  periodeprevalentie en life-time prevalentie (Bouter en Van Dongen, 

2000). 

 

 

1.2.1.1. Puntprevalentie 

 

Puntprevalentie is het aantal mensen binnen een populatie dat decubitus heeft op een 

gegeven moment in de tijd (Bouter en Van Dongen, 2000; McGough, 1998). 

De essentie van de puntprevalentie is dat het per individu gaat om een momentopname 

(Bouter en Van Dongen, 2000). Bij decubitusprevalentiemetingen betekent dit dat niet 

alle patiënten op hetzelfde moment geobserveerd worden. Dit kan het resultaat van de 

prevalentiemeting enigszins vertekenen. 

 

Aantal mensen met een decubitus                                                     x100 

Aantal mensen in de populatie op moment van de meting 

Tabel 1: Berekening puntprevalentie ( Defloor ‘et al’, 2002; NPUAP, 2003) 

 

 

1.2.1.2. Life-time prevalentie 

 

Bij deze prevalentiemetingen wordt nagegaan of binnen een onderzochte populatie al 

ooit een bepaalde ziektetoestand aanwezig is geweest (Bouter en Van Dongen, 2000). 

Bv.: Alle mensen in de onderzoekspopulatie die ooit decubitus hebben gehad. 

 

 

1.2.1.3. Periodeprevalentie 

 

Periodeprevalentie: hier wordt nagegaan of binnen een bepaalde periode een persoon uit 

een onderzoekspopulatie de te diagnosticeren aandoening al dan niet heeft gehad 
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(Bouter en Van Dongen, 2000; McGough, 1998). Bv.: Alle personen die de laatste drie 

maanden decubitus hebben gehad. 

 

Aantal mensen met decubitus                                                                 x100 

Aantal mensen in de populatie gedurende de onderzoeksperiode 

Tabel 2: Berekening periodeprevalentie (Defloor ‘et al’, 2002; NPUAP, 2003) 

 

 

1.2.1.4. Eigenschappen van prevalentie 

 

Prevalentiemetingen zijn de meest gebruikte frequentiemetingen omdat ze tamelijk 

eenvoudig uit te voeren zijn en relatief weinig tijd in beslag nemen (Defloor, 2002; 

McGough, 1998).  

 

Prevalente gevallen vormen een groep. Dit houdt in dat die mensen de ziekte hebben en 

ze tot op heden ook overleefd hebben, maar dat ze nog niet genezen zijn. Doordat ze al 

gediagnosticeerd zijn met de ziekte zijn prevalente gevallen minder geschikt om 

onderzoek te doen naar de oorzaak van de ziekte (Bouter en Van Dongen, 2000). 

 

Of de prevalentie op een afdeling hoog of laag is berust gedeeltelijk op toeval (Defloor, 

2002). Een afdeling heeft geen controle op de opname van nieuwe decubituspatiënten, 

noch op ontslag en transfer van decubituspatiënten op de dag van de meting. Zo gebeurt 

het dat afdelingen hoge prevalentiecijfers (kunnen) hebben voor decubitus, ondanks een 

goed preventiebeleid. Ook het opname-, ontslag- en behandelingsbeleid beïnvloeden de 

uitkomst van prevalentiemetingen. Vooral de opname van risicopatiënten kan het 

resultaat van de prevalentiemeting sterk beïnvloeden (Defloor, 2002; Robinson, et al., 

2003). 

 

Prevalentiemetingen geven een statisch beeld (Bouter en Van Dongen, 2000; Defloor, 

2002) van het aantal decubituspatiënten binnen een populatie. Ze kunnen gezien worden 

als een goede weergave van de huidige werkdruk die decubitus meebrengt (Defloor, 

2002). Naast een duidelijk beeld van de werkdruk geven ze inzicht in de behoefte aan 
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extra financiële middelen, (Baumgarten, 1998; Bethell, 2002; Bouter en Van Dongen, 

2000; Defloor, 2002) materiaal (Baumgarten, 1998; Defloor, 2002) en werkkracht 

(Baumgarten, 1998; Bouter en Van Dongen, 2000) om het huidige decubitusprobleem 

aan te pakken. 

 

 

1.2.2. Incidentie 

 

Incidentiemetingen tonen het aantal nieuwe ziektegevallen binnen een populatie, 

gesloten of open, gedurende een bepaalde periode (Bethell, 2002; Bouter en Van 

Dongen, 2000; Bridel en Cert, 1993; Bridel en Cert, 1995; Dealey, 1993; Defloor, et al, 

2002; Defloor, 2002; Gallagher, 1997; Lake, 1999; McGough, 1998; NPUAP, 2003; 

Robinson, et al, 2003). Het bepalen van de incidentie van een aandoening zou altijd 

moeten gebeuren in een populatie die at risk is voor de aandoening, een populatie die 

risico loopt op de aandoening (Baumgarten, 1998; Bouter en Van Dongen, 2000; Bridel 

en Cert, 1993; Defloor, et al., 2002; Fletcher, 2003; Lake, 1999; McGough, 1998). 

Binnen het gebied van decubitus is dit een moeilijk gegeven omdat er geen goede 

risicoschalen bestaan die een juist onderscheid maken tussen mensen die risico lopen en 

mensen die geen risico lopen op het ontwikkelen van decubitus (Lake, 1999; McGough, 

1998). 

 

Om de incidentie van een aandoening te bepalen moeten data gedurende een periode 

verzameld worden. Bijgevolg zijn incidentieonderzoeken arbeidsintensief, tijdrovend en 

duur in uitvoering (Bouter en Van Dongen, 2000). 

 

In tegenstelling tot prevalentiemetingen geven incidentiemetingen een dynamisch beeld 

van de te onderzoeken aandoening op een afdeling of in een ziekenhuis (Bouter en Van 

Dongen, 2000). Incidentiemetingen zijn een weergave van het aantal decubitusletsels 

die ontstaan zijn op een afdeling. Dit maakt het mogelijk uitspraken te doen over de 

kwaliteit van de zorg en de effectiviteit van de gebruikte preventieve maatregelen 

(Dealey, 1993; Defloor, 2002; Gallagher, 1997) omtrent decubitus op die afdeling.  
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Om de incidentie te berekenen zijn twee methodes voorhanden: de cumulatieve 

incidentie en incidentiedichtheid.  

 

 

1.2.2.1. Cumulatieve incidentie 

 

Theoretisch gezien vindt een cumulatieve incidentiemeting altijd plaats in een cohort 

(Bouter en Van Dongen, 2000). Binnen het cohort worden de onderzochte personen 

gedurende een welbepaalde tijdsperiode die van variabele of vaste duur kan zijn (Bouter 

en Van Dongen, 2000), gevolgd en wordt nagegaan of ze de te onderzoeken aandoening 

al dan niet krijgen. In principe moeten alle leden van het cohort bij begin van de meting 

(t0) allemaal risico lopen op de te onderzoeken aandoening (Baumgarten, 1998; Bouter 

en Van Dongen, 2000; Defloor, et al., 2002; Fletcher, 2003; Lake, 1999; McGough, 

1998). 

Cumulatieve incidentie kan omschreven worden als het aantal leden van het cohort dat 

gedurende de follow-up de ziekte heeft ontwikkeld (Bouter en Van Dongen, 2000; 

Defloor, 2002; Fletcher, 2003; McGough, 1998; NPUAP, 2003; Whittington, Patrick, 

Roberts, 2000). Anders gezegd, cumulatieve incidentie is het individuele risico van een 

persoon binnen de onderzoekspopulatie op het krijgen van de te onderzoeken 

aandoening bij t0 (Bouter en Van Dongen, 2000). 

 

Cumulatieve incidentie is een proportie en zal steeds waarden hebben die tussen nul en 

één liggen (Bouter en Van Dongen, 2000). 

 

Aantal mensen die een nieuwe decubitus hebben ontwikkeld              x100 

Aantal mensen in de populatie bij het begin van het onderzoek 

Tabel 3: Berekening cumulatieve incidentie volgens NPUAP (NPUAP, 2003) 

 

Aantal mensen die een nieuwe decubitus hebben ontwikkeld              x100 

Aantal mensen (met of zonder een decubitus) in de populatie 

 bij het begin van het onderzoek 

Tabel 4: Berekening cumulatieve incidentie volgens EPUAP (Defloor, et al., 2002). 
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Het verschil tussen de formule van de NPUAP en de EPUAP bestaat erin dat de 

NPUAP patiënten met decubitus uitsluit van een incidentieonderzoek omdat ze de te 

onderzoeken aandoening al hebben. EPUAP vat de formule anders op. Personen met 

decubitus worden opgenomen in de totale populatie, met uitsluiting van de bestaande 

decubituslocatie, omdat die personen een groter risico lopen op het ontwikkelen van een 

nieuw decubitusletsels op andere plaatsen.  

 

Bij de interpretatie van cumulatieve incidentie moet men rekening houden met de 

tijdsperiode waarop deze betrekking heeft. Binnen cohorten met een lange follow-up 

periode kan het voorvallen dat de populatie die nog risico loopt op de aandoening bijna 

herleidt is tot nul (Bouter en Van Dongen, 2000). Het mag duidelijk zijn dat het niet 

meer zinvol is om resultaten weer te geven in termen van cumulatieve incidentie. Dan is 

het beter over te schakelen naar incidentiedichtheid1  omdat die juistere informatie geeft 

op dat moment. 

 

 

1.2.2.2. Incidentiedichtheid 

 

Daar waar geen tijd is om een cohort gedurende een langere periode te volgen (Bouter 

en Van Dongen, 2000) of waar een groot verloop van patiënten is (Frantz, 1997) zal het 

aantal nieuwe gevallen niet meer vergeleken worden met het aantal leden in de 

populatie. Wel zal een vergelijking worden gemaakt met het aantal dagen dat iemand 

het risico loopt om de aandoening te krijgen, ook wel persoonstijd genaamd. Deze 

meting wordt incidentiedichtheid genoemd.  

Bij het meten van incidentiedichtheid is de populatie niet constant (Bouter en Van 

Dongen, 2000), mensen komen in de populatie en verdwijnen. Iemand persoonstijd 

wordt bepaald door de duur dat hij aanwezig is geweest in het onderzoek. Iemands 

persoonstijd loopt ten einde wanneer hij de ziekte krijgt, overlijdt, verloren gaat tijdens 

de follow-up of bij het einde van het onderzoek (Baumgarten, 1998; Bouter en Van 

Dongen, 2000). 

De uiteindelijke incidentiedichtheid zal bepaald worden door de verhouding tussen het 

aantal nieuwe gevallen en de totale som van alle persoonstijden (Bouter en Van 
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Dongen, 2000; Defloor; et al., 2002; Defloor, 2002; Fletcher, 2003; Frantz, 1997; 

McGough, 1998; NPUAP,2003). 

 

Aantal mensen dat een nieuwe decubitus heeft ontwikkeld x1000    

Totaal aantal patiënt dagen vrij van decubitus x1000        

 

Of 

 

Aantal mensen dat een nieuwe decubitus heeft ontwikkeld 

1000 patiënten dagen 

Tabel 5: Berekening  incidentiedichtheid volgens NPUAP (NPUAP, 2003). 

 

Incidentiedichtheid is dimensieloos en heeft als resultaten waarden die liggen tussen nul 

en oneindig (positief) (Baumgarten, 1998; Bouter en Van Dongen, 2000). 

 

Bij incidentiedichtheid wordt nooit een uitspraak gedaan over een individu, wel over 

een groep (Baumgarten, 1998). Het is een goede weergave van de snelheid waarmee 

nieuwe ziektegevallen in de populatie ontstaan (Bouter en Van Dongen, 2000). 

 

 

1.2.2.3. Eigenschappen van incidentie  

 

Daar incidentiemetingen tijdrovend en arbeidsintensief zijn (Bouter en Van Dongen, 

2000; Dealey, 1993), worden ze minder frequent uitgevoerd dan prevalentiemetingen. 

Dit is soms jammer omdat ze informatie opleveren die prevalentiemetingen niet geven. 

 

Daar waar prevalentiemetingen meer een momentweergave zijn, geven 

incidentiemetingen een dynamisch beeld (Bouter en Van Dongen, 2000) van de situatie 

en missen ze bijna geen van de snel genezende decubitusletsels. Het is dan ook een 

ideaal meetinstrument voor eerste en tweede graad decubitusletsels (Bridel en Cert, 

1993).  Ze suggereren duidelijk dat drukletsels zowel een progressief als omkeerbaar 

karakter (Bridel en Cert, 1993) kunnen hebben.  
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Incidentiemetingen zijn zeer nuttig om een beeld te krijgen van het aantal en de graad 

van de drukletsel op een afdeling (Bethell, 2002; Defloor, 2002; Gallagher, 1997; 

Robinson, et al., 2003). Toch kan men niet zomaar aannemen dat elk letsel opgenomen 

in een incidentiemeting op de afdeling zelf ontstaan is(Defloor, 2002). Het is mogelijk 

dat een letsel pas tot uiting komt drie tot vijf dagen nadat de schade aan het weefsel is 

ontstaan, niet op de afdeling maar elders (Defloor, 2002). Deze wonden zijn eigenlijk 

ten onrechte opgenomen in de meting en geven een vertekening van het resultaat. 

Vaak wordt incidentie aanzien als kwaliteitsindicator (Dealey, 1993; Gallagher, 1997) 

van de zorg. Incidentie laat toe na te gaan of het gebruikte materiaal voor preventie 

effectief is (Defloor, 2002; Gallagher, 1997; Robinson, et al., 2003; Whittington, et al., 

2000) en of het effectief gebruikt werd. 

Doordat de patiënt dagelijks  wordt gecontroleerd is het mogelijk zich een beeld te 

vormen van de patiënt net voor het ontstaan van de decubitus. Hierdoor kunnen factoren 

worden achterhaald (Bridel en Cert, 1995; Defloor, 2002) die bijgedragen hebben tot het 

ontstaan van de decubitus. 

 

Incidentiemetingen zijn, zoals prevalentiemetingen, gedeeltelijk afhankelijk van het 

toeval. Incidentiecijfers worden mede beïnvloed door ontslagbeleid, follow-up duur, 

effectiviteit van het preventieprotocol en de naleving van het protocol door de 

verpleegkundigen (Defloor, 2002; McGough, 1998). 

 

 

1.3. Wat voor informatie geven incidentie- en 

prevalentiemetingen  
 

Incidentie en prevalentie zijn twee frequentiemetingen. Ook al zijn het allebei 

frequentiemetingen, toch leveren ze andere informatie op (Halfens en Bours, 2002). 
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1.3.1. Prevalentie  

 

Prevalentiemetingen gaan na hoeveel patiënten opgenomen zijn met decubitus op een 

bepaald moment (Bethell, 2002; Clarck en Watts, 1994; Fletcher, 2003; Frantz, 1997; 

Robinson, et al., 2003). Dit geeft een instelling de mogelijkheid om inzicht te verkrijgen 

in het aantal decubitusletsels op dat moment. Het gaat hier zowel om decubitusletsels 

die ontstaan zijn in het ziekenhuis als om die ingevoerd zijn van buitenaf. 

 

Als prevalentiemetingen op regelmatige tijdstippen gebeuren krijgt men een beeld van 

de fluctuatie van risicopatiënten en van het gebruikte preventiemateriaal. Op basis van 

die gegevens kan een instelling beter inschatten en plannen welk preventiemateriaal 

nodig is om aan goede decubituspreventie te doen (Defloor, et al., 2002; Defloor, 2002). 

 

Naast het bepalen van het aantal patiënten dat decubitus heeft binnen een instelling 

bestaat de mogelijkheid om door een prevalentiemeting de compliance (Defloor, et al., 

2002; Defloor, 2002) aan preventie- en behandelingsprotocol na te gaan. Gegevens 

daaromtrent zijn gemakkelijk te verkrijgen als naast de huidinspectie ook informatie 

wordt verzameld omtrent behandeling en/of preventie. Of preventie al dan niet effectief 

is (Defloor, 2002) kan niet worden afgeleid uit een prevalentiemeting. Dit komt omdat 

men niet weet of iemand later decubitus heeft gekregen of niet. 

 

Het opname- , behandelings- en ontslagbeleid hebben een invloed op het bekomen 

resultaat. Ook de opname van het aantal risicopatiënten (Defloor, et al., 2002; Defloor, 

2002) kan van grote invloed zijn op het resultaat. Een afdeling kan over een goed 

werkend preventieprotocol beschikken maar toch heel hoge prevalentiecijfers hebben 

door een verhoogde opname van risicopatiënten. 

 

De kwaliteit en de compliance aan zowel het preventie- als het behandelingsprotocol 

zijn ook van invloed op het resultaat van de prevalentiemeting (Defloor, et al., 2002; 

Halfens en Bours, 2002). Hoe beter het preventieprotocol en hoe beter uitgevoerd, hoe 

lager de kans op decubitus. In instellingen waar de behandeling (Halfens en Bours, 
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2002) of de compliance slecht is zullen oude letsels langer blijven bestaan en zal de 

prevalentie hoger liggen. 

 

Uit bovenstaande blijkt dat prevalentie van decubitus beïnvloed wordt door een aantal 

factoren waar men niet altijd controle heeft. Het is een instelling niet aan te raden te 

beslissen op basis van één meting (Defloor, 2002). Het is verkieslijk om 

prevalentiemetingen op geregelde tijdstippen uit te voeren. Zo krijgt men inzicht in de 

fluctuatie van risicopatiënten en van preventief materiaal. Dit laat toe beter de noden en 

behoeften omtrent decubitus in te schatten 

 

Goed uitgevoerde prevalentiemetingen (Defloor, 2002) vragen relatief weinig werk en 

geven snel de grote trends weer. Ze kunnen beleidsondersteunend zijn en focussen de 

aandacht op het belang van goede decubituspreventie.  

 

 

1.3.2. Incidentie 

 

Incidentie geeft informatie over het aantal personen dat een nieuw decubitusletsels heeft 

ontwikkeld tijdens de incidentiemeting. Omdat men alleen kijkt naar nieuwe 

decubitusletsels kan men inzicht krijgen in de oorzaken van decubitus (Bethell, 2002; 

Bouter en Van Dongen, 2000; Bridel en Cert, 1995; Defloor, 2002). Dit is mogelijk 

door meerdere keren per week of zelfs dagelijks te meten. Hierdoor kan men zich een 

beeld vormen van de dagen die voorafgingen aan het ontstaan van het letsel.  

 

Zoals prevalentiemetingen geven incidentiemetingen inzicht in de omvang van het 

probleem omtrent decubitus in een instelling of een afdeling (Defloor, et al., 2002; 

Defloor, 2002). Hierdoor kan men de behoeften en de nood aan materiaal en financiële 

middelen achterhalen (Defloor, et al., 2002; Defloor, 2002; Halfens en Bours, 2002). De 

metingen helpen ook bij de evaluatie van het ingezette materiaal en geld. 

 

Incidentiemetingen maken het mogelijk om naast de compliance aan het 

preventieprotocol ook de effectiviteit van het preventieprotocol (Defloor, et al., 2002; 
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Defloor, 2002) voor een patiëntenpopulatie na te gaan. De effectiviteit kan nagegaan 

worden omdat men patiënten kan opvolgen vanaf het ogenblik dat men start met 

preventieve maatregelen. Als er geen ontwikkeling van decubitus is te zien of als de 

ontwikkeling langer uitblijft dan men bij die groep patiënten zou verwachten, kan men 

stellen dat bij die risicopatiënten een goede preventie werd toegepast. Als het 

preventieprotocol niet effectief blijkt kan het aangepast en afgestemd  worden op de 

patiëntenpopulatie. 

 

Patiënten met decubitus worden meestal uitgesloten bij incidentiemetingen. Volgens 

Defloor   (Defloor, 2002) is dit geen goede zaak. Mensen met een bestaande decubitus 

lopen een heel groot risico op nieuwe decubitusletsels. Hen uitsluiten van een meting 

zou een vertekend beeld geven. De resultaten zouden positiever zijn dan in 

werkelijkheid. Bij de aanvang van de meting zou bij patiënten die al decubitus hebben 

alleen de drukplaats van het bestaande letsel moeten worden uitgesloten en alle andere 

drukplaatsen zouden moeten worden gecontroleerd. Als een patiënt met bestaand letsel 

toch worden meegenomen in een incidentieonderzoek, is het mogelijk om de 

compliance aan het behandelingsprotocol (Defloor, et al., 2002) na te gaan. 

 

Prevalentiemetingen (Defloor, et al., 2002; Defloor, 2002) vragen een beperkte 

hoeveelheid aan inspanning om opgezet te worden en ze hebben als doel de aandacht te 

vestigen op decubituspreventie. Incidentieonderzoeken daarentegen zijn 

arbeidsintensief, maar bieden meer informatie dan prevalentiemetingen. Ze laten vooral 

toe beter inzicht te krijgen in de effectiviteit van de preventieve zorg. Dit laat toe om de 

zorg op een adequate manier bij te sturen.  
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Hoofdstuk 2. Problemen bij frequentiemetingen 
 

 

2.1. Risico-inschatting 
 

Als de formule van incidentie strikt wordt nageleefd zou incidentie bepaald worden 

door de verhouding tussen het aantal mensen met een aandoening gedeeld door het 

aantal mensen die risico lopen op de aandoening. Maar bij decubitus is het heel moeilijk 

- zo niet onmogelijk - om precies te bepalen wie risico loopt op decubitus en wie niet. 

Dit komt omdat er geen enkele risicolijst bestaat die met 100% zekerheid een 

onderscheid kan maken tussen geen risico en wel risico op het ontwikkelen van 

decubitus. 

 

Decubitus ontstaat door het collaberen van bloedvaten, door weefselvervorming 

(Defloor, 2000). De weefselvervorming zelf wordt veroorzaakt door een combinatie van 

druk en schuifkracht die leiden tot mechanische en/of fysiologische beschadiging van de 

cel. De mechanische beschadiging ontstaat door het wegpersen van interstitieel vocht 

waardoor de vervormingskrachten rechtstreeks op de cel worden overgebracht. 

Fysiologische beschadiging treedt op door de gebrekkige stofwisseling ter hoogte van 

de cellen met isschaemie als gevolg.  

 

De mate waarin decubitus zal ontstaan bij een individu wordt mede bepaald door zijn 

weefseltolerantie voor druk en voor veranderingen in de zuurstofconcentratie.  

Weefseltolerantie kan worden omschreven als een reeks van risicofactoren die secundair 

bijdragen tot het ontstaan van decubitus. De oorzaken van decubitus zijn druk- en 

schuifkrachten. Heel wat mogelijke risicofactoren spelen een rol in het ontstaan van 

decubitus, de aanwezigheid van een van hen kan een belangrijke rol spelen in het al dan 

niet ontstaan van de aandoening.  

Het aanwezig zijn van risicofactoren verschilt van individu tot individu. Daarom is het 

essentieel inzicht te krijgen in deze risicofactoren en hun onderlinge samenhang. Het 
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goed kennen en begrijpen van de invloed van risicofactoren op het ontstaan van 

decubitus zou ook nuttig zijn voor het maken van betere risicoschalen. 

 

Risicoschalen zijn in het leven geroepen om te identificeren wie risico loopt op het 

ontwikkelen decubitus en wie niet (Edwards, 1994; Schoonhoven, 2002; Watkinson, 

1996). Theoretisch zouden risicoschalen ideale instrumenten zijn voor het bepalen van 

de populatie at risk bij incidentiemetingen. De bestaande risicoschalen kunnen maar 

matig tot slecht een onderscheid maken tussen mensen die risico lopen op decubitus en 

mensen die dat niet doen (CBO, 2002; Schoonhoven, 2002). 

 

Momenteel zouden een veertigtal (Schoonhoven, 2002) risicoschalen bestaan. Het gros 

van die schalen is gebaseerd op meningen van experten, literatuuronderzoek of 

aanpassing van een bestaande risicolijst (Schoonhoven, 2002). De meest gebruikte 

risicoschalen in Vlaanderen zijn de Norton- en de Bradenschaal. Bij de 

decubitusrisicoschalen kunnen vraagtekens worden geplaatst inzake hun validiteit, hun 

betrouwbaarheid en herhaalbaarheid (CBO, 2002; Defloor T., Van den Bossche K., 

Derre B., Feyaerts S. en Grypdonck M, 2002; Edwards, 1994; Flanagan, 1995; 

Watkinson, 1996).  

 

Volgens NPUAP (In: Smith, et al., 1995; Edwards, 1994) zou een goede risicoschaal 

aan volgende eigenschappen moeten voldoen: 

1) Hoge predictieve waarde1 

2) Hoge sensitiviteit2 

3) Hoge specificiteit3 

                                                 
1 De predictieve(= voorspellende) waarde van een positieve test is de kans dat een persoon met een 
positieve test de ziekte heeft of zal ontwikkelen. De voorspellende waarde van een positieve test wordt 
berekend door de werkelijk zieke personen met een positieve test (werkelijk zieken, Eng: true positives) 
te delen door het totaal aantal personen met een positieve test.  

2 Sensitiviteit: De sensitiviteit van een test is de proportie van werkelijk zieken in de populatie, bij wie 
een positief testresultaat werd gevonden, ten opzichte van alle zieke personen.  

3 Specificiteit: De specificiteit van een test is de proportie van gezonde personen in de populatie bij wie 
een negatief testresultaat werd gevonden ten opzichte van alle gezonde personen. 

 
 



 29 

4) Gemakkelijk te gebruiken aan bed 

De meest onderzochte schalen zijn de Braden-, Norton-, en Waterlowschaal. 

Schoonhoven (2002) ging in haar doctoraatsonderzoek na wat de predictieve waarde  

was van de Norton-, Braden- en Waterlowschaal. Haar onderzoek toonde aan dat de 

predictieve waarde van deze drie schalen heel zwak is en dat ze niet ze niet in staat zijn 

de kans op decubitus te voorspellen. De schalen waren maar in 55% tot 61% van de 

gevallen in staat een onderscheid te maken tussen risico en geen risico op decubitus 

(Schoonhoven, 2002).   

 

 

 2.2. Welk classificatiesysteem gebruiken? 
 

Classificatiesystemen zijn ontwikkeld met het doel een accurate beschrijving te geven 

van de decubitusletsels aan de hand van een numerieke waarde (Rusell, 2002). Ze 

zouden gebruikt moeten worden door iedereen binnen een instelling en over de 

afdelingen heen. Dat zou leiden tot accurate informatie-uitwisseling omtrent decubitus 

tussen de verschillende disciplines (Reid en Morison, 1994; Rusell, 2002). Een 

classificatiesysteem zou verpleegkundigen bijstaan in het omschrijven en definiëren van 

decubitusletsels.  

 

In de loop der jaren zijn verschillende classificatiesystemen ontwikkeld, maar daarvan 

kampen de meeste met dezelfde problemen als de risicoschalen. Ze zijn ingevoerd 

zonder dat enig onderzoek is gedaan naar hun validiteit en hun betrouwbaarheid (Banks, 

1998; Pedley, 2004; Rusell, 2002).  

 

Volgens de Nederlandse richtlijnen (CBO, 2002) zou een goed classificatiesysteem aan 

de volgende vereisten moeten voldoen: 

1) Het classificatiesysteem  moet  aan het bed van de patiënt kunnen worden 

gebruikt. 

2) Het moet door alle leden van het team op dezelfde manier worden gebruikt. 

3) Het moet een hoge inter-beoordelaarbetrouwbaarheid hebben. 

4) Er moet een koppeling zijn tussen de classificatie en de ernst van het letsel. 
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5) Het moet internationaal bruikbaar zijn. 

6) Er moet een koppeling zijn tussen classificatie en preventief- en 

behandelingsbeleid 

 

In België (Defloor, et al., 2002) en in Nederland (CBO, 2002)  wordt gebruik gemaakt 

van de classificatie van de EPUAP met vier graden, wat een afleiding is van de 

classificatie van de NPUAP. De NPUAP-classificatie maakt gebruik van vier graden: 

1. Niet wegdrukbare roodheid van de intacte huid.  

2. Oppervlakkig huiddefect, van de epidermis en/of dermis. 

3. Huiddefect met schade of necrose van de huid en subcutis die zich kan 

uitstrekken tot de onderliggende fascia. 

4. Uitgebreide aantasting, weefselnecrose en/of schade aan de spieren, botweefsel 

of ondersteunende weefsels met of zonder schade aan dermis of epidermis. 

Decubitus verloopt in graden en niet in stadia (CBO, 2002; Defloor, et al., 2002). Dit 

komt omdat stadia de indruk wekken dat decubitus verloopt van stadium één naar 

stadium twee, van twee naar drie en van drie naar vier maar dat is niet zo. Decubitus 

kan onmiddellijk te zien zijn als graad vier, zonder dat er tevoren tekenen waren van een 

vroeger stadium. 

 

 

2.3. Vergelijken van onderzoek 
 

Het onderling vergelijken van prevalentie- en incidentiemetingen kan interessante 

informatie opleveren. Maar het vergelijken wordt sterk bemoeilijkt doordat de 

prevalentie- en incidentiemetingen op een aantal punten sterk van elkaar 

verschillen(Bridel, 93). Onderling vergelijken is bijna onmogelijk (Defloor, 2002; 

Defloor ‘et al’, 2002). De belangrijkste verschillen zijn: 

- inclusie- en exclusiecriteria (Bethell, 2002; Bridel, 95; Defloor, et al., 

2002; Defloor, 2002; Gallagher, 1997; McGough,1998; Whittington, et 

al., 2000) 
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- de gevolgde procedure (Allock, et al., 1994; Bethell, 2002; Bridel, 93; 

Bridel, 95; Defloor, et al., 2002; Defloor, 2002; Fletcher, 2003; Frantz, 

1997; Gallagher, 1997; McGough,1998; Whittington, et al., 2000) 

- wijze van rapportage (Allock, et al., 1994; Baumgarten, 1998 ; Bethell, 

2002 ; Defloor, et al., 2002; Defloor, 2002; Gallagher, 1997; 

Whittington, et al., 2000). 

 

 

2.3.1. Inclusie- en exclusiecriteria 

 

Hoe meer exclusiecriteria gebruikt worden in een onderzoek hoe moeilijker het wordt 

om resultaten te generaliseren en te vergelijken met andere onderzoeken (Defloor, et al., 

2002). Het uitsluiten (Defloor, 2002; McGough, 1998) van patiëntengroepen heeft een 

invloed op het resultaat van prevalentie- en incidentiemetingen. Bv: het weren van 

afdelingen waar weinig of geen decubitus te constateren valt heeft tot gevolg dat men 

een hogere incidentie of prevalentie krijgt dan in realiteit het geval is.  

 

 

2.3.2. Procedure 

 

De manier waarop het onderzoek wordt uitgevoerd kan verschillen van land tot land, 

zelfs van regio tot regio. Dit kan leiden tot verschillende resultaten en dat maakt 

vergelijken bijna onmogelijk. 

 

Een van de belangrijke vereisten om een vergelijking tussen verschillende onderzoeken 

te kunnen maken is het gebruik van een gestandaardiseerd classificatiesysteem. Heden 

ten dage bestaat een grote variatie aan classificatiesystemen met alle moeilijkheden wat 

het vergelijken van onderzoeken betreft (Bethell, 2002; Defloor, et al., 2002; Defloor, 

2002; Fletcher, 2003; McGough, 1998; Whittington, et al., 2000).  

 

Een andere factor is de manier waarop de data verzameld werden. De data kunnen via 

huidinspectie bij de patiënt verzameld zijn, maar ze kunnen ook uit medische of 
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verpleegkundige dossiers komen. Verpleegkundige dossiers zijn soms onvolledig en 

mogen niet worden beschouwd als een betrouwbare bron (Bethell, 2002; Defloor, et al., 

2002; Defloor, 2002).  

Een meer betrouwbare werkwijze is het gebruikmaken van huidinspecties. Daartoe is 

getraind personeel nodig dat de huid van de patiënten observeert. Als niet-getrainde 

personen die observaties doen leidt dat vaak tot onbetrouwbare gegevens en een 

onderschatting van het aantal decubitusletsels (Bridel, 1993; Bridel, 1995; Defloor, et 

al., 2002; Defloor, 2002; Whittington, et al., 2000). Een goede training moet minimaal 

bestaan uit een opleiding omtrent de gradatie van decubitusletsels, het onderscheid met 

andere huidletsels en de voorkeurslocaties voor decubitus (Defloor, et al., 2002; 

Defloor, 2002; Gallagher, 1997).  

Twee observatoren waarvan de een verbonden is aan de afdeling en de andere niet, 

blijkt een goede en betrouwbare werkmethode. (Defloor, et al., 2002; Defloor, 2002). 

Door hun meetresultaten te vergelijken kan eenvoudig worden gecontroleerd of de 

observatoren correct en betrouwbaar scoren (Defloor, 2002). 

 

 

2.3.3. Rapportage 

 

De methodologiesecties worden vaak zeer beperkt gerapporteerd en geven te weinig 

informatie om de onderzoeken met elkaar te vergelijken (Defloor, 2002).  

 

Soms worden de definities van incidentie en prevalentie door elkaar gebruikt 

(Baumgarten, 1998; Bethell, 2002; Whittington, et al., 2000). Het komt voor dat 

periodeprevalentie wordt gezien als incidentiemeting, met als gevolg dat er verkeerde 

resultaten weergegeven worden. 

 

In de rapportage is het van belang onderscheid te maken tussen niet-wegdrukbare 

roodheid en decubitusletsels (graad twee t.e.m vier) (Defloor, et al., 2002; Defloor, 

2002). Niet- wegdrukbare roodheid is voornamelijk een alarmfase en nog reversibel  

wanneer men bijtijds preventieve maatregelen inzet. Maar decubitusletsels zijn niet 

meer reversibel. Het zijn de decubitusletsels die moeten voorkomen worden.  
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2.3.4. Standaardisatie 

 

In 2000 ontwierp EPUAP een minimum dataset (EPUAP, 2000) voor 

prevalentiemetingen. De EPUAP stelt voor om gebruik te maken van de Bradenschaal 

voor risicobepaling en van de EPUAP-classificatie voor bepalen van de graad van 

decubitus. Daarnaast geven zij aan welke informatie nodig is om het vergelijken van 

prevalentiemetingen gemakkelijker te maken: in welk land is de meting uitgevoerd, in 

welk type ziekenhuis… Daarnaast zijn patiëntspecifieke dingen zoals leeftijd, geslacht, 

bradenscore, incontinentie, ernst en locatie van het letsel alsook de gebruikte 

preventieve maatregelen van belang. 
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Hoofdstuk 3: Onderzoeksmethode en resultaten 
 

 

3.1. Vraagstelling 
 

In deze studie wordt de vraag beantwoord of de implementatie van een nieuw evidence 

based preventieprotocol leidde tot een verlaging van de decubitusprevalentie en -

incidentie in vergelijking met de huidige praktijk. Daarnaast werd een antwoord gezocht 

op de vraag of de implementatie van een nieuw protocol leidde tot een betere opvolging 

van het protocol door verzorgenden ten opzichte van voor de implementatie. Ten laatste 

werd een antwoord gezocht op de vraag in welke mate incidentie- en 

prevalentiemetingen zelfde resultaten geven. 

 

 

3.2. Onderzoeksmethode 
 

Het onderzoek had een pretest-posttest design. Voor een pretest-posttest design werd 

gekozen omdat: 

1° Werken op een verpleegeenheid met een experimentele en een controle groep 

moeilijk is en de kans op contaminatie reëel is. 

2° De haalbaarheid van een protocol testen bijna onmogelijk is indien niet de gehele 

afdeling bij het project wordt betrokken.  

 

 

3.3. Steekproef 
 

Het onderzoek vond plaats in vier verpleeghuizen in Nederland. De verpleeghuizen 

werden gekozen op basis van hun bereikbaarheid vanuit de onderzoekseenheid, en de 

bereidheid om deel te nemen aan het onderzoek. De verpleeghuizen waar het onderzoek 
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liep, waren vergelijkbaar met andere verpleeghuizen in Nederland en werden daarom als 

representatief beschouwd voor andere verpleeghuizen in Nederland. 

De steekproef bestond uit bewoners van zowel psychogeriatrisch als somatisch 

afdelingen van vier verpleeghuizen. Als exclusiecriteria werden gehanteerd: 

- geen toestemming van de bewoner of familie voor deelname aan het 

onderzoek; 

- kortdurende opname voor revalidatie na heup- of knieoperatie of CVA; 

- logeeropname, dit wou zeggen opname ter ontlasting van de thuissituatie of 

opname in verband met vakantie mantelzorg; 

- palliatieve / terminale opnames. 

 

 

3.4. Interventie 
 

De interventie die geëvalueerd werd, was het implementeren van een op evidentie 

gebaseerd preventieprotocol voor decubitus. 

Aangezien maar één verpleeghuis een bestaand, maar verouderd en niet 

geïmplementeerd decubitusprotocol had, werd in dit onderzoek een voorbeeldprotocol 

opgemaakt gebaseerd op de Nederlandse en Belgische decubitusrichtlijnen. Het 

voorbeeldprotocol werd naar alle coördinatoren en medische en paramedische 

disciplines toegestuurd met het verzoek het protocol multidisciplinair te bespreken. Op 

basis van de commentaren werd een voorbeeldprotocol op maat van de instelling 

gemaakt. De aanpassingen aan het voorbeeldprotocol waren minimaal. Het ging 

hoofdzakelijk om enkele verduidelijkingen in de tekst en aanpassing aan de materialen 

en de werkwijzen in de verpleeghuizen. 

 

3.5. Werkwijze 

 

De voorbereiding van het onderzoek en de werving van de verpleeghuizen startte in 

januari 2002. De gegevens werden verzameld tussen 1 april 2002 en 30 juni 2003. 

Het onderzoek bestond voor iedere verpleegeenheid uit drie dezelfde fasen: 
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- een voormeting; 

- een implementatiefase;  

- een nameting. 

Chronologisch zag het onderzoek er als volgt uit: 

 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
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1
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1
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1
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3
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3
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3

8 

3

9 

4
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   Incidentiemeting        

 

 

  Fase 1: De voormeting (2 maanden): 

 

Deze fase bestond uit twee prevalentiemetingen (week 1 en 3) elk met één week 

tussentijd uitgevoerd door de coördinatoren en / of onderzoekers. Na de tweede 

prevalentiemeting startten de verzorgenden met incidentiemetingen en registratie 

van de gebruikte preventieve maatregelen (week 4). De verzorgenden werden 

begeleid bij de huidobservaties door de coördinatoren en onderzoekers. 

 

 

Fase 2: De implementatie (2 maanden): 

 

Gedurende de implementatie stond de ontwikkeling en verspreiding van het 

nieuwe preventieprotocol voor decubitus centraal. De leidinggevenden, 

verpleegkundigen, verzorgenden en andere belangstellenden (vaak ergotherapeut 

en of de fysiotherapeut) werden geschoold in de basisprincipes van 

decubituspreventie en het “nieuwe” protocol. Hiervoor werd driemaal een 

scholing van 1u 30 aangeboden. 

In deze fase van het onderzoek liepen de incidentiemetingen en de registratie 

van de gebruikte preventieve maatregelen verder, maar waren er geen 

prevalentiemetingen.  
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Fase 3: Nameting (6 maanden): 

 

Gedurende de nameting werd decubituspreventie toegepast volgens het nieuwe 

protocol. Aansluitend op fase 2 werden in het begin van de nameting twee 

prevalentiemetingen (week 17 en 19) uitgevoerd met elk een interval van één 

week. Tien tot twaalf weken na de vorige prevalentiemetingen werden twee 

prevalentiemetingen uitgevoerd met één week tussen (week 27-31). De 

incidentie van decubitus en de toegepaste preventieve maatregelen werden 

dagelijks geregistreerd door de verzorgenden tot het einde van het onderzoek. 

Het onderzoek werd na de laatste prevalentiemeting afgesloten. 

 

 

3.6. Dataverzameling 
 

Om het onderzoek vlot te doen verlopen werden per verpleeghuis één of meerdere 

coördinatoren aangewezen. Zij werden geschoold in het herkennen van de decubitus en 

het invullen van de formulieren voor het prevalentie- en incidentieonderzoek. Samen 

met de onderzoekers voerden zij de prevalentiemetingen uit en ondersteunden het 

onderzoek in het verpleeghuis of op hun afdeling. Het optreden van decubitus werd 

geregistreerd volgens de classificatie van de EPUAP. 

Incidentiegegevens werden verzameld aan de hand van formulieren die speciaal waren 

ontworpen voor het onderzoek (zie bijlage 1). Met behulp van het voorblad werden 

eenmalige gegevens verzameld zoals leeftijd, geslacht, gewicht bij opname en aan het 

einde van het onderzoek en hoe lang de bewoner op de afdeling verbleef. Door middel 

van maandelijkse formulieren werden gegevens verzameld over de lichamelijke en 

geestelijke toestand van de bewoner en zijn risico op decubitus. Verzorgenden 

registreerden dagelijks bij elke bewoner de conditie van de huid op alle drukpunten en 

de genomen preventieve maatregelen. 
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3.7. Probleem onderzoek 
 

Verzorgenden kregen de opdracht om dagelijks de conditie van de huid ter hoogte van 

alle drukpunten te registreren. Een groot deel van de verzorgenden bleek niet 

gemotiveerd om deel te nemen aan het onderzoek. Dit gegeven heeft geleid tot een 

databank met vele missing data. Om het aantal missing data te reduceren is gekozen 

voor een opvulmethode. De methode hield in dat wanneer na ingevulde data één tot vier 

missing data voorkwamen en vervolgens weer een valide waarde, de missing data 

werden opgevuld. Vanaf wanneer meer dan vier missing data aanwezig waren werd 

deze methode niet meer gehanteerd. Wanneer valide waarden gelijk waren werden de 

missing data opgevuld met een waarde gelijk aan de waarde van de twee valide 

waarden. Wanneer de twee valide waarden van elkaar verschilden werden de missing 

data als volgt opgevuld: 

- Bij 1 missing data: de missing data kreeg de waarde van voorafgaande valide 

waarde. 

- Bij 2 missing data: de eerste missing data kreeg de waarde van voorafgaande 

valide waarde. De tweede missing data kreeg de waarde van volgende valide 

data. 

- Bij 3 missing data: de eerste twee missing data kregen de waarde van 

voorafgaande valide waarde. De laatste kreeg de waarde van volgende valide 

waarde. 

- Bij 4 missing data: de eerste twee kregen de waarde van voorafgaande valide 

waarde. De laatste kregen de waarde van volgende valide waarde. 

Voor deze opvulmethode werd gekozen omdat de genezingsgraad van decubitusletsels 

van graad 2 of hoger langer duurt dan 4 dagen. Een nadelige consequentie is dat de 

nauwkeurigheid van de opvulling daalt. Met als gevolg een onderschatting van 1ste 

graad decubitusletsels. 
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3.8. Analyse 
 

De prevalentiegegevens van de vier instellingen werden door anderen geanalyseerd en 

geëvalueerd (Schoonhoven, L., van Kol, E., Defloor, T., Grypdonck, M., 2004.) 

In deze studie werd alleen gebruik gemaakt van de incidentiemetingen. De incidentie 

voor decubitus werd berekend voor NWR (graad 1 decubitus) en voor decubitusletsels 

(graad 2-4 decubitus). Verschillen in incidentie voor en na de implementatie van het 

protocol werden geanalyseerd door middel van de chi-kwadraat test. Als 

significantieniveau werd gekozen voor α = 0.05. Statistische analyse gebeurde met het 

statistische pakket SPSS 11.0. Indien niet voldaan werd aan de voorwaarden van de chi-

kwadraat test werd gekozen voor de Fischer- exact test met als significantieniveau α = 

0.05. 

 

Om de compliance aan het protocol te evalueren diende de genomen preventieve 

maatregelen geanalyseerd te worden. Werden na de implementatie door verzorgenden 

meer of minder preventieve maatregelen genomen en waren deze minder of meer dan 

voor de implementatie adequaat of niet, dat waren vragen die diende beantwoord te 

worden om de compliance te beoordelen  

Aan de hand van deze gegevens kon nagegaan worden in welke mate de genomen 

preventieve maatregelen meer of minder ten opzichte van voor de implementatie 

volledige, gedeeltelijke, inadequate of helemaal niet overeenstemde met het protocol 

(zie bijlage 2). Verschillen in de genomen preventieve maatregelen als in de compliance 

werden geanalyseerd door middel van de chi-kwadraat test met significantieniveau α = 

0.05. Statistische analyse gebeurde aan de hand van SPSS 11.0. Indien niet voldaan 

werd aan de voorwaarden van de chi-kwadraat test werd gekozen voor de Fischer-exact 

test met als significantieniveau α = 0.05. 

 

Om na te gaan in welke mate prevalentiemetingen en incidentiemetingen significant van 

elkaar verschillen werd de prevalentie statistisch vergeleken met de cumulatieve 

incidentie van de week voorafgaande aan de prevalentiemeting. De vergelijking 
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gebeurde aan de hand van de McNemar-test met significantieniveau α = 0.05. 

Statistische analyse gebeurde met SPSS 11.0. 

 

 

3.9. Resultaten 
 

 

3.9.1. Instelling 1 

 

Instelling 1 was een groot verpleeghuis dat bestond uit 8 afdelingen. Alle afdelingen 

van de instelling namen deel aan het onderzoek. 

 

 

3.9.1.1. Instelling 

 

Voor afdeling 7 ontbraken incidentiegegevens van voor en na de implementatie. Voor 

de afdelingen 2 en 8 ontbraken ze van de periode voor de implementatie. Hierdoor was 

het onmogelijk om de invloed van de implementatie op de incidentie van decubitus in 

die afdelingen na te gaan. Bijgevolg zijn de resultaten van de instelling enkel gebaseerd 

op de gegevens afkomstig van afdelingen 1, 3, 4, 5 en 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 41 

3.9.1.1.1 Incidentie 

 

Tabel 6: Incidentie van decubitus in instelling 1 (in %). 

Totaal Stuit Hiel heup Instelling  

1 voor na voor na voor na voor na 

Gr 

1 

 

9,3 

 

24,4** 

 

5,2 

 

24,4** 

 

2,5 

 

11,5** 

 

2,6 

 

5,5 

 

 

 

Gr 

2-4 

 

 

7 

 

 

22,5** 

 

6 

 

15,3** 

 

0 

 

10* 

 

0,9 

 

7,7*

* 

Instel = instelling, Afd = afdeling, Gr = graad, voor = incidentie voor implementatie,  

Na = incidentie na implementatie; *: significante daling; **: significante stijging. 

 

Over de gehele instelling steeg de incidentie van NWR van 9,3% voor implementatie 

naar 24,4% na implementatie (zie tabel 1). De stijging van de incidentie van NWR met 

15,1% was significant (χ²=11,162; df=1; p=,001). De significante toename van de 

incidentie van NWR kon meerdere oorzaken hebben: 

- De verzorgenden werden door de invoering van het nieuwe protocol gedwongen 

om beter te observeren, met een stijging van de incidentie van NWR tot gevolg. 

- Na de implementatie van het protocol werden meer risicopatiënten opgenomen.  

De eerste hypothese lag het meest voor de hand daar de populatie in een verpleeghuis 

eerder constant is en slechts over langere tijd verandert. 

 

De incidentie van decubitusletsels steeg van 7% voor implementatie naar 22,5% na 

implementatie (zie tabel 1). De stijging van de incidentie van decubitusletsels met 

15,5% was significant (χ²=12,496; df=1; p<,001). De stijging was mogelijk te wijten 

aan verschillende factoren: 

- De gebruikte preventie maatregelen zowel bij liggen of zitten waren onvolledig, 

schadelijk of neutraal. 

- De verzorgenden namen geen preventieve maatregelen bij mensen met NWR of 

decubitus. 

- Een betere observatie. 

Mogelijke verklaringen worden hierna nog besproken. 
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Na implementatie steeg de incidentie van decubitusletsels ter hoogte van de 

verschillende drukpunten (gemiddeld met 11%; SD= ± 3,90) (zie tabel 1). De stijging 

van de incidentie van decubitusletsels was significant ter hoogte van de drie drukpunten 

(Stuit: χ²= 6,079; df=1; p= ,014; Hiel: Fischer exact; p<,001; Heup: χ²=6,945; df=1; 

p=,008).  

 

 

3.9.1.1.2. Preventieve maatregelen bij liggen  

 

Tabel 7: Preventieve maatregelen bij liggende risicopatiënten in instelling 1 in (n(%)). 

Preventieve maatregelen Voormeting (n=32) Nameting ( n=457) 

liggen Gr1 Gr2-4 Totaal Gr1 Gr2-4 Totaal 

Low air loss matras 1 1 2 (6,3%) 32 56 88 (19,3%) 

Alternerende matras 1 0 1 (3,1%) 9 18 27 (5,9%) 

Foammatras 0 0 0 (0%) 0 1 1 (0,2%) 

Hielpreventie 0 0 0 (0%) 1 7 8 (1,8%) 

Wisselhouding  0 0 0 (0%) 2 0 2 (0,4%) 

Schadelijke maatregelen 0 1 1 (3,1%) 5 24 29 (6,3%) 

       

Adequate maatregelen (a) 2 1 3 (9,4%) 42 81 123 (26,9%)** 

Onvolledige maatregelen (a) 0 0 0 (0%) 2 1 3 (0,6%) 

Inadequate maatregelen (a) 1 1 2 (6,3%) 10 28 38 (8,3%) 

Totaal aantal maatregelen (a) 3 2 5 (15,6%) 54 110 164 (35,8%)** 

Geen maatregelen (a) 11 16 27 (84,4%) 102 191 293 (64,1%)* 

*: significante daling; **: significante stijging; Gr1: aantal keren preventie bij graad 1; Gr2-4: aantal 

keren preventie bij graad 2-4; n=: aantal keren risico; (a): uitleg termen zie bijlage 2. 

 

Na implementatie steeg het aantal genomen preventie maatregelen bij liggende 

decubituspatiënten van 15,6% naar 35,8%. De significante stijging met 20,2% (χ²=5, 

428; df=1; p= ,020) wees op een significant verhoogd gebruik van preventie 

maatregelen bij decubituspatiënten. De stijging was voornamelijk een gevolg van een 

verhoogde toepassing van adequate maatregelen bij liggende decubituspatiënten. Het 

aantal keren dat de verzorgenden adequate maatregelen toepasten bij decubituspatiënten 

steeg van 9,4% naar 26,9% (zie tabel 2). Dit betekende een significante stijging 

(χ²=5,742; df=1; p= ,017) ten opzichte van voor de implementatie met 17,5%. De 
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toename van adequate preventieve maatregelen was hoofdzakelijk te wijten aan het 

significant (χ²=3,989; df=1; p= ,046) hoger gebruik van low air loss matrassen bij 

decubituspatiënten in bed, namelijk van 6,3% naar 19,3% (zie tabel 2). Het frequenter 

gebruik van low air loss matrassen en het constant blijven van de wisselhouding wees 

op het feit dat verzorgenden duidelijk kozen voor de minst arbeidsintensieve methode 

om bij liggende decubituspatiënten aan preventie te doen. Het aantal keren dat bij 

decubituspatiënten geen maatregelen werden getroffen daalde van 84,4% naar 64,1% 

(zie tabel 2). Dit betekende een daling met 20,3% ten opzichte van voor de 

implementatie. De daling was significant (χ²=5,428; df=1; p= ,020) en belangrijk. 

 

 

3.9.1.1.3. Preventieve maatregelen bij zitten 

 

Tabel 8: Preventieve maatregelen bij opzittende risicopatiënten in instelling 1 in (n(%)). 
Preventieve maatregelen Voormeting (n=32) Nameting ( n=457) 

zitten Gr1 Gr2-4 Totaal Gr1 Gr2-4 Totaal 

Rohokussen 1 1 2 (6,3%) 25 42 67 (14,7%) 

Foamkussen 0 0 0 (0%) 4 13 17 (3,7%) 

Luchtkussen 0 0 0 (0%) 0 1 1 (0,2%) 

Wisselhouding  0 0 0 (0%) 0 0 0 (0%) 

Schadelijke maatregelen 0 0 0 (0%) 9 0 9 (2%) 

       

Adequate maatregelen (a) 0 0 0 (0%) 0 0 0 (0%) 

Onvolledige maatregelen (a) 1 0 1 (3,1%) 29 56 85 (18,6%)** 

Inadequate maatregelen (a) 1 1 2 (6,3%) 18 33 51 (11,2%) 

Totaal aantal maatregelen (a) 2 1 3 (9,3%) 47 89 136 (29,8%)** 

Geen maatregelen (a) 12 17 29 (90,7%) 109 212 321 (70%)* 

*: significante daling; **: significante stijging; Gr1: aantal keren preventie bij graad 1; Gr2-4: aantal 

keren preventie bij graad 2-4; n=: aantal keren risico. (a): uitleg termen zie bijlage 2. 

 

Het aantal genomen preventieve maatregelen bij opzittende decubituspatiënten steeg 

van 9,3% naar 29,8%. De stijging met 20,5% was significant en duidde erop dat de 

verzorgenden er zich meer van bewust werden dat zittende decubituspatiënten ook 

preventie horen te krijgen. Na implementatie nam het aantal adequate maatregelen bij 

opzittende decubituspatiënten niet toe (zie tabel 3). Dit kwam omdat preventieve 
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maatregelen bij zitten net als voor de implementatie niet gecombineerd werden met 

wisselhouding. Wel nam na implementatie het aantal onvolledige maatregelen en 

inadequate maatregelen bij opzittende decubituspatiënten toe. De hoeveelheid 

onvolledige maatregelen steeg van 3,1% naar 18,6% (zie tabel 3). De stijging met 

15,5% was significant (χ²=4, 941; df=1; p= ,026). Het gestegen gebruik van onvolledige 

en inadequate maatregelen wees op een frequenter gebruik van preventiemaatregelen bij 

opzittende decubituspatiënten. Maar door het niet toepassen van wisselhouding of het 

gebruiken van schadelijke of neutrale materialen waren de maatregelen weinig zinvol.  

De afwezigheid van preventie bij opzittende decubituspatiënten daalde van 90,7% voor 

implementatie naar 70% na implementatie (zie tabel 3). De daling met 20,7% was 

significant (χ²=6, 108; df=1; p= ,013) maar bleef toch hoog. 

 

 

3.9.1.1.4. Volledige compliance 

 

Tabel 9: Volledige compliance voor instelling 1 (in %). 

Instelling 1 Voormeting (n=303) Nameting (n=2550) 

Volledige overeenstemming (a) 68,3% 64,3% 

Gedeeltelijke overeenstemming (a) 1,3% 8%** 

Inadequate overeenstemming (a) 0,6% 1,8% 

Geen overeenstemming (a) 29,7% 26,7% 

*: significante daling; **: significante stijging; (a) uitleg termen zie bijlage 2. 

 

Voor de volledige compliance waren een aantal belangrijke trends te zien. Ten eerste 

kregen decubituspatiënten meer dan vroeger preventie, dit bleek uit de toename van het 

aantal keren dat de genomen maatregelen gedeeltelijk of inadequaat overeenstemde met 

het protocol. Onvolledige overeenstemming met het protocol nam toe met 6,7% 

(χ²=14,910; df=1; p< ,001) (zie tabel 4), inadequate overeenstemming met 1,2%.  

Ten tweede werd niet alleen meer preventie gegeven aan decubituspatiënten maar ook 

aan mensen zonder decubitus. Dit bleek uit de daling van volledige overeenstemming. 

De volledige overeenstemming daalde van 68,3% naar 64,3% (zie tabel 4). De daling 

van 4% was niet significant maar toch niet te verwaarlozen (χ²=1,901; df=1; p= ,168) 

omdat de volledige overeenstemming voor de implementatie al aan de lage kant was.  
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3.9.1.1.5. Compliance bij liggen en zitten 

 

Tabel 10: Compliance bij liggen en zitten voor instelling 1 (in %). 

Liggen Zitten Instelling 1 

Voormeting  

(n=303) 

Nameting 

 (n=2550) 

Voormeting  

(n=303) 

Nameting 

(n=2550) 

Volledige 

overeenstemming (a) 78,8% 77,8% 73,9% 69,5% 

Gedeeltelijke 

overeenstemming (a) 0% 0,1% 0,6% 3,4%** 

Inadequate 

overeenstemming (a) 0,6% 1,5% 0,6% 2% 

Geen 

overeenstemming (a) 20,4% 20,5% 24,8% 25,1% 

*: significante daling; **: significante stijging; (a): uitleg termen zie bijlage 2. 

 

De mate waarin na de implementatie de genomen preventieve maatregelen bij liggende 

patiënten overeenstemden met het protocol vertoonde weinig verschil ten opzichte van 

voor de implementatie. Meer dan voor de implementatie pasten de verzorgenden bij 

opzittende decubituspatiënten preventieve maatregelen toe (zie 9.1.1.3.). Die 

maatregelen werden echter niet gecombineerd met wisselhouding wat enerzijds leidde 

tot een daling van volledige overeenstemming met het protocol en anderzijds tot een 

toename van gedeeltelijke overeenstemming. Gedeeltelijke overeenstemming steeg van 

0,6% naar 3,4% (zie tabel 5). De stijging van 2,8% was significant (χ²=6,666; df=1; p= 

,010).  

Het aantal keren dat de verzorgenden schadelijke maatregelen troffen nam toe na 

implementatie. Dit bleek uit de stijging van inadequate overeenstemming van 0,6% naar 

2% (zie tabel 5). De stijging met 1,4% was niet significant maar toch aanmerkelijk 

omdat een daling van inadequate overeenstemming toch een van de bedoelingen was 

van de implementatie van het nieuwe protocol. 
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3.9.1.2. Afdelingen  

 

Voor afdeling 7 ontbraken incidentiegegevens voor de periode van voor en na de 

implementatie. Voor afdelingen 2 en 8 ontbraken die van voor de implementatie. 

Hierdoor werd het onmogelijk om de invloed van de implementatie op de incidentie van 

decubitus in deze afdelingen na te gaan. 

 

 

3.9.1.2.1. Incidentie 

 

Tabel 11: Incidentie van decubitus in de verschillende afdelingen van instelling 1 (in %). 

Afd1 Afd2 Afd3 Afd4 Afd5 Afd6 Instelling 

1 voor na voor na voor na voor na voor na voor na 

Gr 

1 20 38,6 

 

- 

 

0 

 

0 22,6** 16,6 20,3 

 

0 20,6 

 

0 19,4** 

 

 

 

Gr 

2-4 10 38,6** 

 

 

- 

 

 

0 4,8 22,6 11,1 10,2 

 

 

0 28,2** 0 16,7 

Instel = instelling, Afd = afdeling, Gr = graad, voor = incidentie voor implementatie,  

Na = incidentie na implementatie; *: significante daling; ** =significante stijging. 

 

In alle afdelingen steeg de incidentie van NWR (gemiddeld met 17%; SD= ±7,58 (zie 

tabel 6)). De sterke stijging van de incidentie van NWR kon mogelijk worden verklaard 

door een betere observatie door verzorgenden na de implementatie van het nieuwe 

protocol. De incidentie van decubitusletsels steeg na implementatie (gemiddeld met 

18,1%; SD= ± 12 (zie tabel 6)). In afdelingen 1 en 5 ging het om significante stijgingen 

van de incidentie (Afd1: χ²=7,417; df=1; p< ,006; Afd 5: Fischer exact = ,024). 

 

 

3.9.1.2.2. Analyse preventie en compliance 

 

Bij liggende decubituspatiënten steeg het aantal keren dat inadequate maatregelen 

genomen werden het meest in de afdelingen die een significante stijging hadden van de 
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incidentie, namelijk gemiddeld met 4,9% (SD= ± 1,98) versus 1,9% (SD= ± 3,23) voor 

de afdelingen zonder significante stijging (zie bijlage 3). 

Bij de compliance steeg de inadequate overeenstemming (zie bijlage 4) het sterkst in de 

twee afdelingen met een significante stijging van de incidentie, namelijk 2,5% (SD= ± 

0,85) tegenover 0,3% (SD= ± 0,32) voor de afdelingen met een niet-significante stijging 

van de incidentie.  

 

 

3.9.1.3. Besluit 

 

Na de implementatie van het nieuwe protocol steeg de incidentie van NWR en 

decubitusletsels in de volledige instelling. Het aantal keren dat verzorgenden 

preventieve maatregelen troffen steeg na implementatie. Maar bij opzittende 

decubituspatiënten waren de genomen preventieve maatregelen grotendeels onvolledig 

of inadequaat. Die onvolledigheid had hoofdzakelijk daarmee te maken dat de 

verzorgenden geen wisselhouding toepasten bij opzittende decubituspatiënten. Het 

frequent meer toepassen van onvolledige en inadequate maatregelen zou de stijging van 

de incidentie van decubitusletsels kunnen verklaren. Daarom is in deze instelling 

blijvende aandacht nodig betreffende goede preventie. Dit bleek ook uit de kennistoets 

die afgenomen werd bij verzorgenden, waaruit bleek dat verzorgenden veel moeite 

hadden met de juiste keuze van preventief materiaal. 

 

 

3.9.2. Instelling 2 

 

Het onderzoek bevatte de zes afdelingen van het verpleeghuis. Geen enkele afdeling 

haakte  tijdens het onderzoek af. 

 

 

 

 

 



 48 

3.9.2.1. Instelling 

 

De incidentiemetingen verliepen vlot en voor geen enkele afdeling waren er 

ontbrekende gegevens.  

 

 

3.9.2.1.1. Incidentie 

 

Tabel 12: Incidentie van decubitus in instelling 2 (in %). 

Totaal Stuit hiel heup Instelling  

2 Voor na voor na voor na voor na 

Gr 

1 38,5% 21,3%∗ 23,3% 20% 18,8 7,8∗ 5,6 3,2  

 

 

Gr 

2-4 36,1% 26,7% 25,6% 18,7% 15,6 6,5∗ 8,9 5,8 

Instel = instelling, Afd = afdeling, Gr = graad, voor = incidentie voor implementatie,  

Na = incidentie na implementatie; *: significante daling; **: significante stijging. 

 

In instelling 2 nam de incidentie van NWR af, namelijk van 38,5% voor implementatie 

naar 21,3% na implementatie (zie tabel 7). Het ging om een significante daling van 

17,2% (χ²=7,954; df=1; p= ,005). De significante daling kon verschillende oorzaken 

hebben: 

- Verzorgenden konden na implementatie beter onderscheid maken tussen 

wegdrukbare roodheid en NWR waardoor wegdrukbare roodheid niet meer werd 

ingedeeld bij NWR. 

- Incontinentieletsels en andere huidletsels werden na implementatie niet meer 

gezien als NWR. 

 

De incidentie van decubitusletsels daalde van 36,1% naar 26,7% (zie tabel 7). De daling 

met 9,4% was niet significant (χ²=2,284; df=1; p= ,131) maar belangrijk om te 

vermelden. De daling kon te wijten zijn aan meerdere factoren: 

- Meer adequate preventie in plaats van onvolledige of inadequate preventie bij 

liggen en zitten. 



 49 

- Meer mensen met decubitus krijgen preventie maatregelen zowel bij liggen als 

bij zitten. 

- Een betere observatie dan voor de implementatie. 

Mogelijke verklaringen worden hierna nog besproken. 

 

Ter hoogte van de verschillende drukpunten daalde de incidentie van decubitusletsels 

(gemiddeld met 6,4%; SD= ± 3,04 (zie tabel 7)). Ter hoogte van de hiel daalde de 

incidentie significant (χ²=5,341; df=1; p= ,021) met 9,1% (zie tabel 7). 

 

 

3.9.2.1.2. Preventieve maatregelen bij liggen 

 

Tabel 13: Preventieve maatregelen bij liggende risicopatiënten in instelling 2 in (n(%)). 
Preventieve maatregelen Voormeting (n=165) Nameting ( n=388) 

liggen Gr1 Gr2-4 Totaal Gr1 Gr2-4 Totaal 

Low air loss matras 0 0 0 (0%) 0 0 0 (0%) 

Alternerende matras 1 3 4 (2,4%) 5 26 31 (8%)** 

Foammatras 10 43 53 (32,1%) 33 78 111 (28,6%) 

Hielpreventie 2 5 7 (4,2%) 0 0 0 (0%)* 

Wisselhouding  0 0 0 (0%) 5 6 11 (2,8%)** 

Schadelijke maatregelen 2 1 3 (1,8%) 0 0 0 (0%)* 

       

Adequate maatregelen (a) 2 4 6 (3,6%) 8 30 38 (9,8%)** 

Onvolledige maatregelen (a) 10 43 53 (32,1%) 32 76 108 (27,8%) 

Inadequate maatregelen (a) 13 20 33 (20%) 15 32 47 (12,1%)* 

Totaal aantal maatregelen (a) 25 67 92 (55,8%) 55 138 193 (49,7%) 

Geen maatregelen (a) 28 45 73 (44,2%) 52 143 195 (50,3%) 

*: significante daling; **: significante stijging; Gr1: aantal keren preventie bij graad 1; Gr2-4: aantal 

keren preventie bij graad 2-4; n=: aantal keren risico; (a): uitleg termen zie bijlage 2. 

 

Verzorgenden namen na de implementatie minder preventieve maatregelen bij liggende 

decubituspatiënten. Dit bleek uit de daling van het aantal genomen preventieve 

maatregelen van 55,8% naar 49,7% (zie tabel 8). Positief was dat de verzorgenden vaker 

dan voor de implementatie voor decubituspatiënten in bed adequate maatregelen troffen 

en minder onvolledige of inadequate. Het gebruik van adequate maatregelen steeg van 
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3,6% voor implementatie naar 9,8% (zie tabel 8) na implementatie. Dit betekende een 

significante stijging met 6,2% (χ²=5,993; df=1; p= ,014). Het aantal inadequate 

maatregelen daalde significant met 7,9% (χ²=5,819; df=1; p= ,016 (zie tabel 8)). De 

daling van onvolledige maatregelen met 4,3% was niet significant (χ²=1,013; df=1; p= 

,310 (zie tabel 8)) maar toch niet onbelangrijk.  

 

Opmerkelijk was dat decubituspatiënten meer dan voor de implementatie geen 

preventieve maatregelen kregen. Dit steeg van 44,2% naar 50,3% (zie tabel 8). De 

stijging met 6,1% was niet significant (χ²=1,677; df=1; p= ,195), maar toch niet 

onbelangrijk.  

 

Sommige verzorgenden maakte na implementatie liever gebruik van alternerende 

matrassen dan van foammatrassen. Vermoedelijk komt dit omdat alternerende 

matrassen minder arbeidsintensief zijn. Dit bleek uit de stijging van het gebruik van 

alternerende matrassen (zie tabel 8) van 2,4% naar 8% na implementatie en de daling in 

het gebruik van foammatrassen van 32,1% voor implementatie naar 28,6% na 

implementatie (zie tabel 8). Het gebruik van alternerende matrassen steeg significant 

met 5,6% (χ²=6,048; df=1; p=,014). Daarenboven bleek dat verzorgenden die 

foammatrassen gebruikten dat adequater deden dan voor de implementatie door die 

matrassen te combineren met wisselhouding.  Het gebruik van wisselhouding steeg na 

implementatie. De stijging met 2,8% was significant (χ²=4,773; df=1; p= ,029). 
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3.9.2.1.3. Preventieve maatregelen bij zitten 

 

Tabel 14: Preventieve maatregelen bij opzittende risicopatiënten in instelling 2 in (n(%)). 
Preventieve maatregelen Voormeting (n=165) Nameting ( n=388) 

zitten Gr1 Gr2-4 Totaal Gr1 Gr2-4 Totaal 

Rohokussen 8 21 29 (17,6%) 5 43 48 (12,4%) 

Foamkussen 0 0 0 (0%) 0 0 0 (0%) 

Luchtkussen 0 0 0 (0%) 0 14 14 (3,6%)** 

Wisselhouding  0 0 0 (0%) 0 0 0 (0%) 

Schadelijke maatregelen 1 7 8 (4,8%) 1 28 29 (7,5%) 

       

Adequate maatregelen (a) 0 0 0 (0%) 0 0 0 (0%) 

Onvolledige maatregelen (a) 8 21 29 (17,6%) 5 57 62 (16%) 

Inadequate maatregelen (a) 4 15 19 (11,5%) 1 33 34 (8,8%) 

Totaal aantal maatregelen (a) 12 36 48 (29,1%) 6 90 96 (24,7%) 

Geen maatregelen (a) 39 78 117 (70,9%) 101 191 292 (75,3%) 

*: significante daling; **: significante stijging; Gr1: aantal keren preventie bij graad 1; Gr2-4: aantal 

keren preventie bij graad 2-4; n=: aantal keren risico; (a): uitleg termen zie bijlage 2. 

 

Het aantal keren dat verzorgenden preventieve maatregelen namen bij opzittende 

decubituspatiënten daalde van 29,1% voor implementatie naar 24,7% na implementatie 

(zie tabel 9). Het aantal adequate maatregelen bij opzittende decubituspatiënten bleef 

gelijk aan nul (zie tabel 9). Dit kwam doordat preventieve maatregelen bij opzittende 

decubituspatiënten evenals vóór de implementatie niet gecombineerd werden met 

wisselhouding.  

Het aantal keren dat verzorgenden inadequate maatregelen troffen daalde van 11,5% 

naar 8,8% (zie tabel 9). De daling met 2,7% was niet significant (χ²=1,012; df=1; p= 

,314) maar niet onbelangrijk.  

 

Opmerkelijk was dat het aantal keren dat decubituspatiënten geen preventie kregen 

steeg van 70,9% naar 75,3% (zie tabel 9). De stijging met 4,4% was niet significant 

(χ²=1,137; df=1; p= ,286) maar toch opmerkelijk.  

 

Het rohokussen bleef het populairste preventiemiddel bij opzittende decubituspatiënten 

maar  minder dan voor de implementatie (zie tabel 9). Na implementatie steeg het 
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gebruik van luchtkussens van nul voor de implementatie naar 3,6% na implementatie 

(zie tabel 9). De stijging met 3,6% was significant (Fischer exact; p= ,014). Wat de 

oorzaak van die wijziging was, viel moeilijk te achterhalen. 

 

 

3.9.2.1.4. Volledige compliance 

 

Tabel 15: Volledige compliance voor instelling 2 (in %). 

Instelling(2.alles) Voormeting Nameting 

Volledige overeenstemming (a) 23,9% 46,6%** 

Gedeeltelijke overeenstemming (a) 21,5% 9,9%* 

Inadequate overeenstemming (a) 6,5% 2,7%* 

Geen overeenstemming (a) 47,8% 40,6%* 

*: significante daling; **: significante stijging; (a): uitleg termen zie bijlage 2. 

 

Binnen instelling twee waren twee belangrijke zaken waar te nemen omtrent de 

compliance aan het protocol. Het aantal keren dat verzorgenden maatregelen namen die 

gedeeltelijk of inadequaat overeenstemden met het protocol daalde significant na de 

implementatie (gedeeltelijke overeenstemming: χ²=39,503; df=1; p< ,001; inadequate 

overeenstemming: χ²=13,137; df=1; p< ,001 (zie tabel 10)). Ook steeg de volledige 

overeenstemming van 23,9% voor implementatie naar 46,6% (zie tabel 10) na 

implementatie. Dit betekende een significante stijging 22,7% (χ²=65,144; df=1; p< 

,001) en wees vooral op het gegeven dat mensen zonder decubitus minder preventie 

kregen dan voor de implementatie. 
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3.9.2.1.5. Compliance bij liggen en zitten 

 

Tabel 16: Compliance bij liggen en zitten voor instelling 2 (in %). 
Liggen Zitten Instelling 2 

Voormeting Nameting Voormeting Nameting 

Volledige 

overeenstemming (a) 26,8% 48%** 46,8% 73,4%** 

Gedeeltelijke 

overeenstemming (a) 13,9% 6,5%* 7,6% 3,7%* 

Inadequate 

overeenstemming (a) 9,2% 2,8%* 5% 2%* 

Geen 

overeenstemming (a) 50% 40,9%* 40,5% 20,9%* 

*: significante daling; **: significante stijging; (a): uitleg termen zie bijlage 2. 

 

De mate waarin de genomen maatregelen bij opzittende en liggende patiënten 

overeenstemden met het protocol kwam grotendeels overeen met de volledige 

compliance. Er was een significante stijging van het aantal keren dat de genomen 

maatregelen volledig overeenstemde met het protocol (liggen: χ²=60,825; df=1; p< 

,001; zitten: χ²=101,238; df=1; p< ,001 (zie tabel 11)) en een significante daling van 

gedeeltelijke overeenstemming (liggen: χ²=23,798; df=1; p< ,001; zitten: χ²=11,400; 

df=1; p= ,001 (zie tabel 11)) en inadequate overeenstemming (liggen: χ²=33,345; df=1; 

p< ,001; zitten: χ²=10,951; df=1; p= ,001 (zie tabel 11)). 

 

 

3.9.2.2. Afdelingen  

 

Alle zes de afdelingen van de instelling namen deel aan het onderzoek. 
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3.9.2.2.1. Incidentie 

 

Tabel 17: Incidentie van decubitus in de verschillende afdelingen van instelling 2 (in %). 

Afd1 Afd2 Afd3 Afd4 Afd5 Afd6 Instelling 

2 voor na voor na voor na voor na voor na voor na 

Gr 

1 40 13,3 69,2 31∗ 11,1 13 28,6 21,2 20 35,7 46,7 13,6  

 

 

Gr 

2-4 40 26,7 23,1 34,5 33,3 26,1 33,3 30,3 28,6 21,4 43,7 18,2 

Instel = instelling, Afd = afdeling, Gr = graad, voor = incidentie voor implementatie,  

Na = incidentie na implementatie; *: significante daling; ** significante stijging. 

 

In afdelingen 1, 2, 4 en 6 daalde de incidentie van NWR (gemiddeld met 26,4%; SD= 

±13,48 (zie tabel 12)). Alleen in afdeling 3 en 5 steeg de incidentie van NWR 

(gemiddeld met 8,8%; SD= ±9,76(zie tabel 12)). Een betere herkenning van NWR door 

de verzorgenden na de implementatie van het protocol kon een mogelijke verklaring 

zijn voor de stijging in deze afdelingen. De kunde NWR en andere huidletsels beter te 

kunnen onderscheiden van elkaar kan een andere verklaring zijn voor de daling van de 

incidentie van NWR. De incidentie van decubitusletsels daalde in afdeling de afdelingen 

1, 3, 4, 5 en 6 (gemiddeld met 11,2%; SD= ±8,66 (zie tabel 12)). Alleen in afdeling 2 

steeg de incidentie van decubitusletsels van 23,1% naar 34,5% (zie tabel 12). De 

stijging met 11,4% was niet significant(χ²=,546; df=1; p= ,460) maar belangrijk omdat 

het de enige afdeling was waar de incidentie van decubitusletsels toenam. 

 

 

3.9.2.2.2. Analyse preventie en compliance 

 

Een grondige analyse van de compliance en de gebruikte preventieve maatregelen zou 

de stijging van de incidentie in afdeling twee en de daling in de andere afdelingen 

kunnen verklaren. Bij het achterhalen van de mogelijke oorzaken van het verschil tussen 

de twee groepen viel op dat in de afdelingen vier en zes na implementatie bij 

decubituspatiënten niet meer aan preventie werd gedaan (zie bijlage 3).  
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Ook in afdeling drie steeg na implementatie het aantal keren dat in bed geen preventie 

gegeven werd en in de afdelingen 2 en 5 nam het aantal keren dat opzittende 

decubituspatiënten geen  preventie kregen eveneens toe (zie bijlage 3). Dit mag ronduit 

verontrustend genoemd worden.  

 

 

3.9.2.3. Besluit 

 

Over de instelling heen daalde na implementatie de incidentie van NWR en 

decubitusletsels. 

Het aantal keren dat verzorgenden preventieve maatregelen namen bij 

decubituspatiënten nam af na implementatie. Bij liggende decubituspatiënten troffen de 

verzorgenden meer adequate maatregelen. Het aantal keren dat mensen zonder 

decubitus preventie kregen nam af. Daartegenover stond dat de verzorgenden meer dan 

voor de implementatie geen preventie gaven aan decubituspatiënten. 

Vermoedelijk daalde de incidentie omdat verzorgenden beter dan voor de implementatie 

een onderscheid konden maken tussen decubitus en andere huidletsels. De daling was 

vermoedelijk niet te danken aan meer of betere preventie bij liggen en zitten na 

implementatie. Deze veronderstelling wordt mede ondersteund door de kennistoets. 

Hieruit bleek dat de verzorgenden na implementatie beter decubitusletsels herkenden 

dan dat ze het juiste preventieve materiaal kozen. 

Voor deze instelling zijn er twee belangrijke aandachtspunten. Iedere decubituspatiënt 

moet  preventie krijgen, zowel bij liggen als bij zitten. Ook moeten preventieve 

maatregelen bij zittende decubituspatiënten gecombineerd te worden met 

wisselhouding. 

 

 

3.9.3. Instelling 3 

 

Het verpleeghuis telt vier afdelingen, die allemaal deelnamen aan het onderzoek. 
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3.9.3.1. Instelling 

 

De incidentiemetingen verliepen vlot in de verschillende afdelingen van instelling 3. 

Voor geen enkele afdeling ontbraken er gegevens. 

 

 

3.9.3.1.1. Incidentie 

 

Tabel 18: Incidentie van decubitus in instelling 3 (in %). 

Totaal Stuit hiel heup Instelling  

3 voor na voor na voor na voor na 

Gr 

1 34,7 20,7∗ 26,5 7,4∗ 20,6 13,7 2,9 2,1  

 

 

Gr 

2-4 20,8 11,9 9,8 5,3 3,9 3,2 4,9 2,1 

Instel = instelling, Afd = afdeling, Gr = graad, voor = incidentie voor implementatie,  

Na = incidentie na implementatie; *: significante daling; **: significante stijging. 

 

In de volledige instelling daalde de incidentie van NWR van 34,7% voor implementatie 

naar 20,7% na implementatie (zie tabel 13). De daling met 17% was significant 

(χ²=4,684; df=1; p= ,030). Mogelijke verklaringen voor de significante daling waren: 

- Verzorgenden konden na implementatie beter onderscheid maken tussen 

wegdrukbare roodheid en NWR waardoor wegdrukbare roodheid niet meer werd 

ingedeeld bij NWR. 

- Incontinentieletsels en andere huidletsels werden niet meer gezien als NWR na 

implementatie. 

 

De incidentie van decubitusletsels daalde van 20,8% naar 11,9% (zie tabel 13). De 

daling met 8,9% was niet significant (χ²=2,717; df=1; p= ,099) maar toch belangrijk 

genoeg om te vermelden. Voor de daling van de incidentie van decubitusletsels kunnen 

meerdere factoren een verklaring geven: 

- Meer adequate preventie in plaats van onvolledige of inadequate preventie bij 

liggen en zitten. 
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- Meer mensen met decubitus krijgen preventieve maatregelen zowel bij liggen als 

bij zitten. 

- Een betere observatie dan voor de implementatie. 

Mogelijke verklaringen worden verder nog besproken. 

 

Ter hoogte van de verschillende drukpunten daalde de incidentie van decubitusletsels 

(gemiddeld met 2,7%; SD= ± 1,90 (zie tabel 13)).  

 

 

3.9.3.1.2. Preventieve maatregelen bij liggen 

 

Tabel 19: Preventieve maatregelen bij liggende risicopatiënten in instelling 3 in (n(%)). 
Preventieve maatregelen Voormeting (n=129) Nameting ( n=105) 

Liggen Gr1 Gr2-4 Totaal Gr1 Gr2-4 Totaal 

Low air loss matras 0 0 0 (0%) 0 0 0 (0%) 

Alternerende matras 0 5 5 (3,9%) 1 0 1 (1%) 

Foammatras 1 0 1 (0,8%) 6 9 15 (14,3%)** 

Hielpreventie 2 5 7 (5,4%) 0 8 8 (7,6%) 

Wisselhouding  1 0 1 (0,8%) 0 3 3 (2,9%) 

Schadelijke maatregelen 6 0 6 (4,7%) 0 0 0 (0%)* 

       

Adequate maatregelen (a) 2 10 12 (9,3%) 1 7 8 (7,6%) 

Onvolledige maatregelen (a) 2 0 2 (1,6%) 6 12 18 (17,1%)** 

Inadequate maatregelen (a) 26 18 44 (34,1%) 10 14 24 (22,9%) 

Totaal aantal maatregelen (a) 30 28 58 (45%) 17 33 50 (47,6%) 

Geen maatregelen (a) 46 25 71 (55%) 20 35 55 (52,4%) 

*: significante daling; **: significante stijging; Gr1: aantal keren preventie bij graad 1; Gr2-4: aantal 

keren preventie bij graad 2-4; n=: aantal keren risico; (a): uitleg termen zie bijlage 2. 

 

Het aantal keren dat verzorgenden preventieve maatregelen namen bij 

decubituspatiënten steeg van 45% voor implementatie naar 47,6% na implementatie (zie 

tabel 14). Verzorgenden namen na de implementatie minder adequate maatregelen en 

meer onvolledige maatregelen ter preventie van decubitus. Het aantal adequate 

preventieve maatregelen daalde van 9,3% naar 7,6% (zie tabel 14). De daling met 1,7% 

was niet significant (χ²=,210; df=1; p= ,647). Het gebruik van onvolledige preventieve 
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maatregelen steeg van 1,6% naar 17,1% (zie tabel 14). De stijging met 15,5% was 

significant (χ²=18,004; df=1; p<,001).  

De stijging van onvolledige maatregelen en de daling van adequate maatregelen was 

grotendeels te wijten aan een wijziging in de preventie na implementatie.  

Na implementatie gebruikten verzorgenden meer foammatrassen en ze pasten meer 

wisselhouding toe. Het gebruik van foammatrassen steeg van 0,8% naar 14,3% (zie 

tabel 14). De stijging met 13,5% was significant (χ²=16,587; df=1; p<,001). Het gebruik 

van wisselhouding steeg ook maar niet evenredig met het gebruik van foammatrassen 

(zie tabel 14). Dit resulteerde in een significante stijging in het gebruik van onvolledige 

maatregelen bij decubituspatiënten in bed.  

De verzorgenden gebruikten minder inadequate maatregelen bij decubituspatiënten in 

bed. Dit bleek uit de daling van inadequate maatregelen van 34,1% naar 22,9% (zie 

tabel 14). De daling met 11,2% was net niet significant (χ²=3,555; df=1; p=,090) maar 

toch niet onbelangrijk. 

 

 

3.9.3.1.3. Preventieve maatregelen bij zitten 

 

Tabel 20: Preventieve maatregelen bij opzittende risicopatiënten in instelling 3 in (n(%)). 
Preventieve maatregelen Voormeting (n=129) Nameting ( n=105) 

Zitten Gr1 Gr2-4 Totaal Gr1 Gr2-4 Totaal 

Rohokussen 39 22 61 (47,3%) 14 19 33 (31,4%)* 

Foamkussen 1 0 1 (0,8%) 3 0 3 (2,9%) 

Luchtkussen 0 0 0 (0%) 0 0 0 (0%) 

Wisselhouding  0 0 0 (0%) 0 0 0 (0%) 

Schadelijke maatregelen 1 1 2 (1,6%) 4 6 10 (9,5%)** 

       

Adequate maatregelen (a) 0 0 0 (0%) 0 0 0 (0%) 

Onvolledige maatregelen (a) 40 22 62 (48,1%) 17 20 37 (35,2%)* 

Inadequate maatregelen (a) 4 1 5 (3,9%) 6 7 13 (12,4%)** 

Totaal aantal maatregelen (a) 44 23 67 (51,9%) 23 27 50 (47,6%) 

Geen maatregelen (a) 32 30 62 (48,1%) 14 41 55 (52,4%) 

*: significante daling; **: significante stijging; Gr1: aantal keren preventie bij graad 1; Gr2-4: aantal 

keren preventie bij graad 2-4; n=: aantal keren risico; (a): uitleg termen zie bijlage 2. 
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Na de implementatie namen verzorgenden minder maatregelen ter preventie van 

decubitus. Dit bleek uit de daling van het aantal genomen maatregelen van 52% voor 

implementatie naar 47,6% na implementatie (zie tabel 15). Net als voor de 

implementatie namen verzorgenden na de implementatie geen adequate maatregelen bij 

opzittende decubituspatiënten (zie tabel 15). De preventieve maatregelen werden niet 

gecombineerd met wisselhouding. Het aantal inadequate maatregelen toegepast door 

verzorgenden bij opzittende decubituspatiënten steeg van 3,9% voor implementatie naar 

12,4% na implementatie (zie tabel 15). De stijging met 8,5% was significant (χ²=5,897; 

df=1; p=,015). Het aantal keren dat decubituspatiënten geen preventie kregen steeg na 

implementatie, van 48,1% voor implementatie naar 52,4% na implementatie (zie tabel 

15). De stijging was niet significant (χ²=,432; df=1; p=,511) maar is zeker een gegeven 

waaraan aandacht moet worden geschonken. 

 

 

3.9.3.1.4. Volledige compliance 

 

Tabel 21: Volledige compliance instelling 3 (in %) 

Instelling 3 Voormeting Nameting 

Volledige overeenstemming (a) 30,9% 35,2% 

Gedeeltelijke overeenstemming (a) 13,9% 6,3%* 

Inadequate overeenstemming (a) 4,3% 3,2% 

Geen overeenstemming (a) 50,8% 55,2% 

*: significante daling; **: significante stijging; (a): uitleg termen zie bijlage 2. 

 

De analyse van de volledige compliance toonde een aantal belangrijke evoluties. Het 

aantal keren dat de genomen preventieve maatregelen gedeeltelijk of inadequaat 

overeenstemden met het protocol daalde. Gedeeltelijke overeenstemming daalde van 

13,9% naar 6,3% en inadequate overeenstemming van 4,3% naar 3,2%. Het aantal keren 

dat de verzorgenden nutteloos preventie verstrekten nam af. Dit bleek uit de stijging van 

volledige overeenstemming van 30,9% naar 35,2% (zie tabel 16).  
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3.9.3.1.5. Compliance bij liggen en zitten 

 

Tabel 22: Compliance bij liggen en zitten voor instelling 3 (in %). 
Liggen Zitten Instelling 3 

Voormeting Nameting Voormeting Nameting 

Volledige 

overeenstemming (a) 50,6% 59,2%** 47,2% 51,2% 

Gedeeltelijke 

overeenstemming (a) 0,3% 2,3%** 11,6% 4,9%* 

Inadequate 

overeenstemming (a) 7,9% 3,2%* 0,9% 1,7% 

Geen 

overeenstemming (a) 41% 35,2%* 40,3% 42,2% 

*: significante daling; **: significante stijging; (a): uitleg termen zie bijlage 2. 

 

Bij de analyse van de compliance bij liggende patiënten kwamen enkele belangrijke 

zaken naar voren . Het aantal keren dat de verzorgenden een maatregel troffen die 

inadequaat was volgens het protocol daalde van 7,9% naar 3,2% (zie tabel 17). De 

daling met 4,7% was significant (χ²=15,137; df=1; p<,001) en wees op een afgenomen 

gebruik van inadequate maatregelen bij liggende patiënten. Meer dan voor de 

implementatie stemden de genomen maatregelen volledig overeen met het protocol. 

Volledige overeenstemming steeg namelijk van 50,6% voor implementatie naar 59,2% 

na implementatie (zie tabel 17). De stijging met 8,6% was significant (χ²=9,515; df=1; 

p=,002) en duidde er voornamelijk op dat na de implementatie minder preventief werd 

ingegrepen bij patiënten die het niet nodig hadden. 

De mate waarin de genomen preventieve maatregelen bij opzittende decubituspatiënten 

overeenstemden met het protocol bleef ongeveer gelijk ten opzichte van voor de 

implementatie. Het aantal keren dat de genomen maatregelen gedeeltelijk 

overeenstemden met het protocol daalde van 11,6% naar 4,9% (zie tabel 17). De daling 

met 6,7% was significant (χ²=20,448; df=1; p<,001) en wees op het minder toepassen 

van onvolledige preventie. Die daling werd niet gecompenseerd door een significante 

toename (χ²=2,042; df=1; p=,153) van het aantal keren dat de verzorgenden 

maatregelen troffen die volledig overeenstemden met het protocol. 
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3.9.3.2.Afdelingen  

 

Alle vier de afdelingen namen deel aan de incidentiemetingen. 

 

 

3.9.3.2.1. Incidentie 

 

Tabel 23: Incidentie van decubitus in de verschillende afdelingen van instelling 3 (in %). 

Afd1 Afd2 Afd3 Afd4 Instelling 

3 voor na voor na voor na voor na 

Gr 

1 68 25∗ 24,1 14,3 16,7 30,8 27,6 18,5  

 

 

Gr 

2-4 32 8,3 31 3,6∗ 5,6 23,1 10,3 18,5 

Instel = instelling, Afd = afdeling, Gr = graad, voor = incidentie voor implementatie,  

Na = incidentie na implementatie; *: significante daling; ** significante stijging. 

 

In de afdelingen 1, 2 en 4 daalde de incidentie van NWR (gemiddeld met 20,6%; SD= 

±19,37 (zie tabel 18)). 

Alleen in afdeling 3 steeg de incidentie van NWR, namelijk met 14,1%(zie tabel 18). 

Een betere herkenning van NWR na de implementatie kon een mogelijke verklaring zijn 

voor de stijging in deze afdelingen. Een andere mogelijke verklaring voor de daling van 

de incidentie van NWR is wellicht het beter kunnen onderscheiden van NWR van 

andere huidletsels. De incidentie van decubitusletsels daalde in de afdelingen 1 en 2 

(gemiddeld met 25,6%; SD= ±2,62 (zie tabel 18)). In de afdelingen 3 en 4 steeg de 

incidentie van decubitusletsels (gemiddeld met 12,9%; SD= ±6,58 (zie tabel 18)).  

 

 

3.9.3.2.2. Analyse preventie en compliance 

 

Een grondige analyse van de compliance en de gebruikte preventieve maatregelen zou 

misschien een verschil kunnen aantonen tussen de groep van afdelingen waar de 
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incidentie daalde en de groep van afdelingen waar de incidentie steeg. De analyse gaf 

evenwel geen duidelijk verschil tussen de beide groepen. 

Na implementatie kregen liggende decubituspatiënten van de verzorgenden meer 

onvolledige (gemiddeld met 14,8%; SD= ±13,17 (zie bijlage 3)) en minder inadequate 

maatregelen (gemiddeld met 8,8%; SD= ±32,15 (zie bijlage 3)) dan voor de 

implementatie. 

Decubituspatiënten die opzitten kregen meer inadequate (gemiddeld met 6,5%; SD= 

±9,36 (zie bijlage 3)) en minder onvolledige maatregelen dan voor de implementatie. 

Opzittende decubituspatiënten kregen ook minder preventie voor decubitus dan voor de 

implementatie. 

In de meeste afdelingen van het verpleeghuis nam het aantal keren dat er onvolledige 

(gemiddeld met 7,3%; SD= ±10,29 (zie bijlage 4)) en inadequate overeenstemming was 

met het protocol af (gemiddeld met 0,9%; SD= ±1,27 (zie bijlage 4)).  

 

 

3.9.3.3. Besluit 

 

In de gehele instelling daalde de incidentie van NWR en van decubitusletsels. De daling 

van de incidentie was vermoedelijk te danken aan de betere observatie door de 

verzorgenden die een beter onderscheid maakten tussen decubitusletsels en andere 

huidletsels. De daling hing niet samen met betere of meer preventie bij 

decubituspatiënten.  

Dit kon afgeleid worden uit een aantal gegevens. Bij liggende decubituspatiënten daalde 

het aantal keren dat de verzorgenden adequate maatregelen namen en nam het aantal 

onvolledige maatregelen toe. Bij opzittende decubituspatiënten nam het aantal keren dat 

inadequate maatregelen getroffen werden toe. Het aantal keren dat er geen preventie 

was bij decubituspatiënten in bed bleef ongeveer gelijk, maar bij opzittende 

decubituspatiënten steeg het aantal keren dat zij geen preventie kregen. Dat de 

verzorgenden het na de implementatie beter deden op het herkennen van decubitus dan 

op het nemen van preventieve maatregelen bleek ook uit de kennistoets. Algemeen 

scoorden de verzorgenden beter op het herkennen van decubitusletsels dan op de juiste 

keuze van preventief materiaal. 
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Voor de instelling in haar geheel kon besloten worden dat ze blijvend aandacht moet 

hebben voor goede preventie, zowel voor patiënten in bed als voor zittende patiënten. 

3.9.4. Instelling 4 

 

Dit verpleeghuis was een instelling met vijf afdelingen. Alle vijf de afdelingen waren 

bereid  aan het onderzoek deel te nemen. 

 

 

3.9.4.1. Instelling 

 

Voor alle afdelingen van instelling 4 waren incidentiegegevens gekend van voor en na 

de implementatie. In afdeling 5 werd de incidentie voor de implementatie berekend op 

basis van meerdere personen. Maar na de implementatie werden alleen 

decubitusgegevens van één persoon geregistreerd. Omdat het onmogelijk was om een 

valide uitspraak te doen op basis van gegevens van één persoon werd afdeling 5 uit de 

analyse weggelaten. 

 

 

3.9.4.1.1 Incidentie 

 

Tabel 24: Incidentie van decubitus in instelling 4 (in %). 

Totaal Stuit Hiel heup Instelling  

4 voor na Voor na voor Na voor na 

Gr 

1 35,2 13,5∗ 18,2 8,4∗ 20,7 6,3∗ 8,3 0∗  

 

 

Gr 

2-4 13,9 9 4,9 2,1 9,9 4,2 5,8 2,1 

Instel = instelling, Afd = afdeling, Gr = graad, voor = incidentie voor implementatie,  

Na = incidentie na implementatie; *: significante daling; **: significante stijging. 

 

De incidentie van NWR daalde van 35,2% voor implementatie naar 13,5% na 

implementatie (zie tabel 19). De daling van 21,7% was significant (χ²=12,134; df=1; 
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p<,001). De significante daling van de incidentie van NWR kon wellicht door 

onderstaande mogelijkheden worden verklaard: 

- De verzorgenden konden na implementatie beter het onderscheid maken tussen 

wegdrukbare roodheid en NWR waardoor wegdrukbare roodheid niet meer werd 

ingedeeld bij NWR. 

- Incontinentieletsels werden na implementatie niet meer gezien als NWR. 

 

De incidentie van decubitusletsels daalde van 13,9% naar 9% (zie tabel 19). De daling 

met 4,9% was niet significant (χ²=1,136; df=1; p= ,286). De daling van de incidentie 

kon te danken zijn aan: 

- Meer adequate preventie in plaats van onvolledige of inadequate preventie bij 

liggen en zitten. 

- Bij meer mensen met decubitus werden zowel bij liggen als bij zitten 

preventieve maatregelen getroffen. 

- Een betere observatie dan voor de implementatie. 

- Ter hoogte van de verschillende drukpunten daalde de incidentie 

Mogelijke verklaringen worden hierna nog besproken. 

 

Ter hoogte van de verschillende drukpunten daalde de incidentie van decubitusletsels 

(gemiddeld met 4,1%; SD= ± 1,48 (zie tabel 19)). 
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3.9.4.1.2. Preventieve maatregelen bij liggen 

 

Tabel 25: Preventieve maatregelen bij liggende risicopatiënten in instelling 4 in (n(%)). 
Preventieve maatregelen Voormeting (n=161) Nameting ( n=71) 

liggen Gr1 Gr2-4 Totaal Gr1 Gr2-4 Totaal 

Low air loss matras 0 10 10 (6,2%) 1 0 1 (1,4%) 

Alternerende matras 0 0 0 (0%) 0 0 0 (0%) 

Foammatras 1 4 5 (3,1%) 0 6 6 (8,5%) 

Hielpreventie 4 8 12 (7,5%) 0 0 0 (0%)* 

Wisselhouding  9 24 33 (20,5%) 3 9 12 (16,9%) 

Schadelijke maatregelen 4 0 4 (2,5%) 0 0 0 (0%) 

       

Adequate maatregelen (a) 3 12 15 (9,3%) 1 4 5 (7%) 

Onvolledige maatregelen (a) 10 24 34 (21,1%) 3 7 10 (14,1%) 

Inadequate maatregelen (a) 36 29 65 (40,4%) 4 16 20 (28,2%) 

Totaal aantal maatregelen (a) 49 65 114 (70,8%) 8 27 35 (49,3%)* 

Geen maatregelen (a) 21 26 47 (29,2%) 12 24 36 (50,7%)** 

*: significante daling; **: significante stijging; Gr1: aantal keren preventie bij graad 1; Gr2-4: aantal 

keren preventie bij graad 2-4; n=: aantal keren risico; (a): uitleg termen zie bijlage 2. 

 

Het aantal keren dat de verzorgenden preventieve maatregelen troffen daalde van 70,8% 

naar 49,3%. De daling met 21,5% was significant. Positief was dat decubituspatiënten 

in bed minder onvolledige en inadequate maatregelen kregen. Daartegenover stond wel 

dat significant (χ²=9,923; df=1; p= ,002) meer dan voor de implementatie geen 

preventie werd gegeven aan decubituspatiënten in bed. 

Bij de individuele maatregelen verminderde het gebruik van low air loss matrassen na 

implementatie ten voordele van een frequenter gebruik van foammatrassen. 
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3.9.4.1.3. Preventieve maatregelen bij zitten 

 

Tabel 26: Preventieve maatregelen bij opzittende risicopatiënten in instelling 4 in (n(%)). 

Preventieve maatregelen Voormeting (n=161) Nameting ( n=71) 

Zitten Gr1 Gr2-4 Totaal Gr1 Gr2-4 Totaal 

Rohokussen 7 7 14 (8,7%) 4 2 6 (8,5%) 

Foamkussen 1 4 5 (3,1%) 0 7 7 (9,9%)** 

Luchtkussen 1 2 3 (1,9%) 0 0 0 (0%) 

Wisselhouding  0 0 0 (0%) 0 0 0 (0%) 

Schadelijke maatregelen 2 0 2 (1,2%) 3 2 5 (7%)** 

       

Adequate maatregelen (a) 0 0 0 (0%) 0 0 0 (0%) 

Onvolledige maatregelen (a) 9 13 22 (13,7%) 4 9 13 (18,3%) 

Inadequate maatregelen (a) 2 7 9 (5,6%) 3 5 8 (11,3%) 

Totaal aantal maatregelen (a) 11 20 31 (19,3%) 7 14 21 (29,6%) 

Geen maatregelen (a) 59 71 130 (80,7%) 13 37 50 (70,4%) 

*: significante daling; **: significante stijging; Gr1: aantal keren preventie bij graad 1; Gr2-4: aantal 

keren preventie bij graad 2-4; n=: aantal keren risico; (a): uitleg termen zie bijlage 2. 

 

Decubituspatiënten kregen meer dan voor de implementatie preventieve maatregelen bij 

zitten, namelijk van 19,3% naar 29,6% (zie tabel 21). Helaas waren de genomen 

preventieve maatregelen net als voor de implementatie nooit adequaat. Dit kwam 

doordat de verzorgenden de gebruikte preventieve maatregelen bij zitten niet 

combineerden met wisselhouding (zie tabel 21). Het aantal keren dat de verzorgenden 

onvolledige of inadequate maatregelen toepasten bij opzittende decubituspatiënten nam 

toe. Het aantal onvolledige maatregelen steeg van 13,7% naar 18,3%,  het aantal 

inadequate maatregelen steeg van 5,6% naar 11,3%. De stijging van het totale aantal 

genomen preventieve maatregelen bleek ook uit de afname van het aantal keren dat 

opzittende decubituspatiënten geen preventie kregen. Dit daalde van 80,7% naar 70%. 

De daling met 10,3% was niet significant (χ²=3,019; df=1; p= ,082). 

Bij de individuele maatregelen nam het gebruik van foamkussen als preventiemiddel 

toe, van 3,1% naar 9,9%. De stijging met 6,8% (Fischer exact; p= ,050) was significant. 

Het was niet direct te verklaren waarom foamkussens significant meer gebruikt werden. 
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3.9.4.1.4. Volledige compliance 

 

Tabel 27: Volledige compliance instelling 4 (in %) 

Instelling 4 Voormeting Nameting 

Volledige overeenstemming (a) 20,7% 38,7%** 

Gedeeltelijke overeenstemming (a) 12,2% 7,1%* 

Inadequate overeenstemming (a) 9,7% 5,4%* 

Geen overeenstemming (a) 57,3% 48,8%* 

*: significante daling; **: significante stijging; (a): uitleg termen zie bijlage 2. 

 

Na de implementatie kwam het minder voor dat genomen preventieve maatregelen 

gedeeltelijk of inadequaat overeenstemden met het protocol. Gedeeltelijk 

overeenstemming met het protocol daalde van 12,2% naar 7,1%, (zie tabel 22) en 

inadequate overeenstemming met het protocol daalde van 9,7% naar 5,4% (zie tabel 

22). Beide dalingen waren significant ten opzichte van voor implementatie 

(Gedeeltelijke overeenstemming: χ²=5,990; df=1; p= ,014; en inadequate 

overeenstemming: χ²=5,349; df=1; p= ,021). Het aantal keren dat de verzorgenden 

nutteloze preventie toepasten nam af na implementatie. Dit bleek uit de stijging van 

volledige overeenstemming van 20,7% voor implementatie naar 38,7% na 

implementatie (zie tabel 22). De stijging met 18% was significant (χ²=33,009; df=1; 

p<,001). 
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3.9.4.1.5. Compliance bij liggen en zitten 

 

Tabel 28: Compliance bij liggen en zitten voor instelling 4 (in %). 
Liggen Zitten Instelling 4 

Voormeting Nameting Voormeting Nameting 

Volledige 

overeenstemming (a) 37,1% 53,3%** 47,4% 59,8%** 

Gedeeltelijke 

overeenstemming (a) 6,4% 2,7%* 4,1% 3,9% 

Inadequate 

overeenstemming (a) 12,2% 5,7%* 1,7% 2,1% 

Geen 

overeenstemming (a) 44,4% 37,8% 46,8% 33,9%* 

*: significante daling; **: significante stijging; (a): uitleg termen zie bijlage 2. 

 

Na implementatie handelden de verzorgenden vaker volgens het protocol bij liggende 

patiënten. Dit bleek uit de stijging van 37,1%  voor implementatie naar 53,3% na de 

implementatie. De stijging met 16,2% was significant (χ²=22,028; df=1; p<,001) en 

voornamelijk te danken aan het minder geven van preventieve maatregelen aan 

patiënten die ze niet nodig hadden. 

Voor de rest daalde het aantal keren dat de genomen maatregelen gedeeltelijk of 

inadequaat overeenstemden met het protocol significant. Dit bleek uit de significante 

daling van gedeeltelijke overeenstemming (Gedeeltelijke overeenstemming: χ²=5,972; 

df=1; p= ,015; en inadequate overeenstemming: χ²=10,043; df=1; p= ,002 (zie tabel 

23)) ten opzichte van voor de implementatie. 

Bij opzittende patiënten handelden verzorgenden meer dan voor de implementatie 

overeenstemmend met het protocol. Dit bleek uit de stijging van volledige 

overeenstemming van 47,4% voor implementatie naar 59,8% na implementatie (zie 

tabel 23). De stijging was significant (χ²=12,797; df=1; ; p<,001) en wees op het minder 

toepassen van preventie door de verzorgenden bij mensen zonder decubitus. 
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3.9.4.2. Afdelingen  

 

Op afdeling 5 werd na implementatie slechts gerapporteerd over één persoon. De reden 

was niet te achterhalen. Bijgevolg werd deze afdeling niet opgenomen in de verdere 

analyse. 

 

 

3.9.4.2.1. Incidentie 

 

Tabel 29: Incidentie van decubitus in de verschillende afdelingen van instelling 4 (in %). 

Afd1 Afd2 Afd3 Afd4 Instelling 

4 voor na voor Na voor na voor Na 

Gr 

1 50 25,9 27,6 4∗ 32,1 12 10 9,1  

 

 

Gr 

2-4 13,3 11,1 20,7 8 10,7 4 10 18,2 

Instel = instelling, Afd = afdeling, Gr = graad, voor = incidentie voor implementatie,  

Na = incidentie na implementatie; *: significante daling; ** significante stijging. 

 

In alle afdelingen van instelling 4 daalde de incidentie van NWR (gemiddeld met 

17,2%; SD= ±10,99 (zie tabel 24)). Het beter onderscheid kunnen maken tussen NWR 

en andere huidletsels was een mogelijke verklaring voor de daling van de incidentie van 

NWR. De incidentie van decubitusletsels daalde in afdelingen 1, 2 en 3 (gemiddeld met 

7,2%; SD= ±5,27 (zie tabel 24)). In afdeling 4 steeg de incidentie als enige in de gehele 

instelling, van 10% voor implementatie naar 18,2% na implementatie (zie tabel 24). De 

stijging met 8,2% was niet significant (χ²=,286; df=1; p=,593). 

 

 

3.9.4.2.2. Analyse preventie en compliance 

 

De bestudering van de compliance aan het protocol en de gebruikte preventieve 

maatregelen zouden mogelijk kunnen verklaren waarom in afdeling 4 de incidentie van 

decubitusletsels toenam terwijl ze in de andere afdelingen daalde. Opvallend was dat in 

alle afdelingen van de instelling het aantal keren dat de verzorgenden bij liggende 
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decubituspatiënten geen maatregelen troffen toenam (zie bijlage 3). Het aantal keren dat 

de verzorgenden geen preventieve gaven steeg het sterkst in afdeling 4 (zie bijlage 3). 

Dit kan een mogelijke verklaring zijn voor de stijging van de incidentie in deze 

afdeling. Tussen afdeling 4 en de andere afdelingen werd weinig verschil opgemerkt 

qua overeenstemming van de genomen maatregelen met het protocol (zie bijlage 4 en 

5). 

 

 

3.9.4.3. Besluit 

 

In de gehele instelling daalde de incidentie van NWR en decubitusletsels. 

De incidentie daalde mogelijkerwijs doordat de verzorgenden meer dan voor de 

implementatie een beter onderscheid konden maken tussen decubitus en andere 

huidletsels. De daling was niet te danken aan meer of betere preventie bij liggen of 

zitten na implementatie. Net zoals in de twee voorafgaande instellingen bleek de 

kennistoets deze veronderstelling te bevestigen. De verzorgenden hadden meer 

problemen bij de keuze van het preventiemateriaal dan bij het herkennen van 

decubitusletsels. Ook de gegevens van de gebruikte preventieve maatregelen bevestigen 

dit. Bij de preventieve maatregelen viel vooral op dat het aantal keren dat de 

verzorgenden geen preventie toepasten bij decubituspatiënten in bed toenam. Bij 

opzittende patiënten nam het aantal keren dat niet aan preventie werd gedaan af. Dit 

wees erop dat de verzorgenden meer aandacht gingen besteden aan preventie bij 

opzittende patiënten, maar tezelfdertijd minder aandacht besteedden aan de preventie in 

bed. 

De toename van het aantal genomen preventieve maatregelen bij opzittende 

decubituspatiënten resulteerde helaas niet in een toename van het aantal adequate 

maatregelen. Het aantal keren dat de verzorgenden inadequate en onvolledige 

maatregelen troffen steeg.  

Voor de volledige instelling geldt dat er blijvende aandacht moet zijn voor wat goede 

preventie is, zowel bij liggende als opzittende patiënten. Een belangrijk aandachtspunt 

is dat opzittende decubituspatiënten steeds wisselhouding dienen te krijgen. 
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3.9.5. Conclusie voor de verschillende afdelingen 

 

Tabel 30: Evolutie van  incidentie, genomen maatregelen en compliance na de implementatie van het 

protocol 

Instelling 1 2 3 4 

Decubitus     

NWR ++ -- -- --- 

Graad 2-4 ++ - - - 

Preventieve maatregelen 

liggen 

    

Adequate maatregelen ++ + - - 

Onvolledige maatregelen + - ++ - 

Inadequate maatregelen + - -- -- 

Totaal aantal maatregelen +++ - + --- 

Geen maatregelen --- + - +++ 

Preventieve maatregelen 

zitten 

    

Adequate maatregelen = = = = 

Onvolledige maatregelen ++ - -- + 

Inadequate maatregelen + - ++ + 

Totaal aantal maatregelen +++ - - ++ 

Geen maatregelen --- + + -- 

Compliance     

Volledige overeenstemming - +++ + ++ 

Gedeeltelijke 

overeenstemming 

+ -- - - 

Inadequate overeenstemming + - - - 

Geen overeenstemming - - + - 

+ = stijging met minder dan 10%, ++ = stijging tussen de 10% en de 20%, +++ = stijging met meer dan 

20%, - = daling met minder dan 10%, -- = daling tussen de 10% en de 20%, --- = daling met meer dan 

20%. 
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Het hoofddoel van het onderzoek werd gerealiseerd in drie van de vier instellingen. De 

veronderstelling dat de implementatie van een nieuw evidence based preventieprotocol 

zou leiden tot een daling van de incidentie werd bevestigd in drie van de vier 

instellingen 

. In instelling 1 steeg de incidentie, in de andere drie instellingen daalde de incidentie. 

De oorzaak van de stijging en de dalingen van de incidentie moest  voornamelijk 

worden gezocht in een betere observatie door de verzorgenden, dan in een betere 

preventie na implementatie. Dit bleek vooral uit de analyse van de genomen preventieve 

maatregelen. 

 

De invoering van een nieuw evidence based preventieprotocol ging gepaard met een 

scholing van de verzorgenden omtrent het herkennen van decubitus en het maken van 

de juiste keuze qua preventief materiaal. Na deze intensieve scholing zou men een 

stijging van het nemen van maatregelen ter preventie van decubitus verwachten, alsook 

een betere overeenstemming van het handelen met het protocol. Dit werd echter in geen 

enkele instelling gerealiseerd. 

Het aantal keren dat de verzorgenden preventieve maatregelen namen die adequaat 

waren volgens het protocol steeg alleen bij decubituspatiënten in bed. Voornamelijk in 

de instellingen 1 en 2 was een sterke toename te zien in het gebruik van adequate 

preventieve maatregelen in bed. In de andere twee instellingen veranderde er weinig qua 

gebruik van adequate maatregelen bij liggende patiënten. Bij opzittende 

decubituspatiënten werden na implementatie, evenals voor de implementatie, de 

preventiemaatregelen niet gecombineerd met wisselhouding. Dit had tot gevolg dat bij 

opzittende decubituspatiënten nooit sprake kon zijn van adequate maatregelen.  

Het aantal keren dat inadequate maatregelen werden toegepast bij liggende 

decubituspatiënten nam af vergeleken bij voor de implementatie. Bij opzittende 

decubituspatiënten nam dit toe. De afname bij decubituspatiënten in bed en de stijging 

bij zittende decubituspatiënten doet vermoeden dat de verzorgenden een beter inzicht 

hadden in wat schadelijke maatregelen waren in bed, dan in een zetel of op een stoel. 

 

Het aantal keren dat de verzorgenden bij liggende en opzittende decubituspatiënten geen 

maatregelen troffen daalde alleen in instelling1. In instelling 2 steeg dit aantal. In de 
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andere twee instellingen daalde of steeg het aantal keren dat geen maatregelen  werden 

getroffen. In geen enkele afdeling daalde het aantal keren dat decubituspatiënten geen 

preventie kregen onder de 50%. Dit hield in dat één op twee decubituspatiënten geen 

geschikte preventieve maatregelen kreeg. 

 

De daling van de incidentie is naar alle waarschijnlijkheid daaraan te danken dat de 

verzorgenden na implementatie een beter onderscheid konden maken tussen decubitus 

en andere huidletsels. De daling was niet te danken aan meer of betere preventie door de 

verzorgenden na de implementatie. De kennistoets die werd uitgevoerd bij de 

verzorgenden toonde aan dat ze meer problemen hadden bij de keuze van het juiste 

preventiemateriaal dan bij het herkennen van decubitusletsels. 

 

 

3.10. Incidentie versus prevalentie 

 

Tijdens het onderzoek werden zowel incidentiegegevens als prevalentiegegevens 

verzameld. Dit maakte het mogelijk ze onderling te vergelijken. De prevalentiegegevens 

werden vergeleken met de cumulatieve incidentie van de week voorafgaande aan de 

prevalentiemeting. 

 

 

3.10.1 Instelling 1 

 

 

Tabel 31: Vergelijking van incidentie en prevalentie (in %) van instelling 1 aan de hand van Mc-Nemar-

test. 

Instelling 1 Stuit Hiel Heup Totaal 

 Prev Inc p Prev Inc p Prev Inc p Prev Inc p 

Decubitus 

(graad 1-4) 7,2 14,3 ,002* 2,6 3,8 ,481 1 2,2 ,344 9,6 18,5 ,001* 

Decubitus 

(graad 2-4) 3,5 6,6 ,052 2,5 4,7 ,143 0,6 1,9 ,289 6,3 10,1 ,052 

* Significant verschil 
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De incidentie en prevalentie van decubitus (graad 1-4) verschilde significant van elkaar 

(Mc-Nemar =,11,045; p= ,001). Daarentegen was bij decubitus (graad 2-4) het verschil 

tussen incidentie en prevalentie net niet significant (Mc-Nemar: p= ,052). Voor de 

verschillende drukpunten werd bij de stuit een significant verschil (Mc-Nemar=, 9,490 

p= ,002) gemeten tussen prevalentie en incidentie van decubitus (graad 1-4). Bij 

decubitus (graad 2-4) werd geen significant verschil meer waargenomen tussen 

incidentie en prevalentie. 

 

 

3.10.2 Instelling 2 

 

Tabel 32: Vergelijking van incidentie en prevalentie (in %)  van instelling 2 aan de hand van Mc-Nemar-

test. 

Stuit Hiel Heup Totaal Instelling 1 

Prev Inc p Prev Inc p Prev Inc p Prev Inc p 

Decubitus 

(graad 1-4) 11 16,3 ,077 11,6 8,2 ,332 2 3,4 ,500 19,7 22,4 ,556 

Decubitus 

(graad 2-4) 6,8 9,5 ,219 5,4 4,1 ,688 1,4 3,4 ,250 12,2 15 ,388 

* Significant verschil 

 

Voor instelling 2 werd voor decubitus (graad 1-4) en decubitus (graad 2-4) geen 

significant verschil waargenomen tussen incidentie- en prevalentiemetingen (zie tabel 

2). 
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3.10.3 Instelling 3 

 

Tabel 33: Vergelijking van incidentie en prevalentie (in %)  van instelling 3 aan de hand van Mc-Nemar-

test. 

Stuit Hiel Heup Totaal Instelling 1 

Prev Inc p Prev Inc p Prev Inc p Prev Inc p 

Decubitus 

(graad 1-4) 2,5 4,3 ,250 5,5 6,7 ,727 0,6 1,2 ,500 8 11 ,227 

Decubitus 

(graad 2-4) 2,5 3,1 1,000 3,7 4,3 1,000 0,6 0,6 1,000 6,1 8,7 ,250 

* Significant verschil 

 

Net zoals bij instelling 2 werd in deze instelling geen significant verschil gezien tussen 

incidentiemetingen en prevalentiemetingen, zowel voor decubitus graad 1-4 als voor 

decubitus graad 2-4. 

 

 

3.10.4 Instelling 4 

 

Tabel 34: Vergelijking van incidentie en prevalentie (in %)  van instelling 4 aan de hand van Mc-Nemar-

test. 

Stuit Hiel Heup Totaal Instelling 1 

Prev Inc p Prev Inc p Prev Inc p Prev Inc p 

Decubitus 

(graad 1-4) 2,5 4,9 ,289 8,6 16 ,008* 1,8 2,5 1,000 12,9 20,9 ,011* 

Decubitus 

(graad 2-4) 2,4 1,8 1,000 7,9 8,5 1,000 1,8 0,6 ,500 13,1 10,3 ,754 

* Significant verschil 

 

In instelling 4 was de incidentie significant verschillend van de prevalentie voor 

decubitus (graad 1-4) (Mc-Nemar: p= ,011). Bij decubitus (graad 2-4) was het verschil 

tussen incidentie en prevalentie niet significant meer (Mc-Nemar: p= ,754). Voor 

decubitus (graad 1-4) was er ter hoogte van de hielen een significant verschil (Mc-

Nemar: p= ,008) tussen incidentie en prevalentie.  
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3.10.5. Conclusie vergelijking incidentie en prevalentie 

 

Het doel van de vergelijking was na te gaan of  prevalentie- en incidentiemetingen 

resultaten opleverden die significant van elkaar verschilden. Indien niet, zou het 

mogelijk zijn om incidentiemetingen te vervangen door prevalentiemetingen. 

De bovenstaande resultaten tonen aan dat als het gaat om het meten van decubitusletsels 

(graad 1-4) prevalentie en incidentie in 50% van de gevallen significant van elkaar 

verschillen. Dit houdt in dat incidentiemetingen voor graad 1-4 decubitusletsels beter 

niet vervangen worden door prevalentiemetingen. De incidentie en prevalentie van 

graad 2-4 decubitusletsels verschilden nooit significant van elkaar. Dit geeft aan dat 

incidentiemetingen voor graad 2-4 decubitusletsels perfect kunnen worden vervangen 

door prevalentiemetingen als ze op regelmatige tijdstippen worden uitgevoerd. 
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Hoofdstuk 4: discussie 
 

De veronderstelling dat de implementatie van een nieuw evidence based 

preventieprotocol zou leiden tot daling van de incidentie werd bevestigd in drie van de 

vier afdelingen. Vooral een betere observatie van decubitusletsels dan vóór de 

implementatie is een verklaring voor de wijzigingen in de incidentie.  

 

Als men kijkt naar het aantal genomen preventieve maatregelen na implementatie dan 

werden alleen in instelling 1 bij liggende en opzittende decubituspatiënten meer 

maatregelen getroffen dan voor de implementatie. Zittende decubituspatiënten kregen 

nooit wisselhouding wat leidde tot inadequate preventie. Daarnaast daalde het aantal 

keren dat mensen met decubitus geen preventie kregen nooit onder de 50%. Dit is 

verontrustend. Het mag duidelijk zijn dat de implementatie hier niet geslaagd is. Twee 

mogelijke oorzaken worden belicht.  

Het toepassen van wisselhouding is een arbeidsintensieve maatregel. Adequate 

preventie bij opzittende decubituspatiënten is niet mogelijk zonder wisselhouding. In de 

vier instellingen werd wisselhouding niet toegepast bij decubituspatiënten die zaten. De 

hoge werklast zou hiervoor een verklaring kunnen zijn. 

Dat werkdruk een mogelijke factor is bleek ook uit de keuze van preventief materiaal bij 

decubituspatiënten in bed. In de verschillende instellingen werd vaker gekozen voor 

dynamische matrassen dan voor statische matrassen. Deze keuze toont aan dat 

verzorgenden kiezen voor de preventieve maatregelen die het minst arbeidsintensief 

zijn. 

 

Het blijft moeilijk te verklaren waarom verzorgenden bij patiënten met decubitus zo 

weinig aandacht besteden aan drukreductie. In de scholing werd de relatie tussen druk 

en decubitus immers voortdurend benadrukt, ook dat drukreductie nodig is om het 

beschadigde weefsel te herstellen. De kennis- en houdingstoets bij de verzorgenden kan 

dit mogelijk verklaren. De verzorgenden haalden zwakke scores op de kennistoets. Er 

werd voornamelijk slecht gescoord op de risicobepaling en keuze van drukreducerend 

materiaal. De verzorgenden leken moeite te hebben te bepalen bij wie welke middelen 

moesten worden ingezet. Dit kan mogelijk verklaren waarom de verzorgenden niet meer 
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dan voor de implementatie gebruik maakten van preventieve maatregelen. De 

houdingstoets toonde aan dat de verzorgenden decubitus een belangrijk probleem 

vinden en dat een protocol kan bijdragen tot afname van het aantal decubitusletsels. 

Decubitus is een probleem dat volgens hen zelden voorkomt op hun afdeling. Deze twee 

bevindingen zijn enigszins contradictorisch. 

 

Uit de analyse van de genomen preventieve maatregelen en de kennis- en houdingstest 

kan besloten worden dat de invoering van het evidence based preventieprotocol niet 

heeft geleid tot een verhoogde kennis omtrent decubitus en de keuze van preventieve 

maatregelen. Men kan besluiten dat de implementatie maar gedeeltelijk zijn doel heeft 

bereikt. De incidentie is gedaald in drie van de vier instellingen maar er worden 

vergeleken met voor de implementatie niet echt meer adequate maatregelen genomen en 

het aantal decubituspatiënten dat preventie krijgt is niet echt gestegen. 

Het gedeeltelijk mislopen van de implementatie van het protocol zou kunnen te wijten 

zijn aan het feit dat er te weinig aandacht besteed is aan de juiste keuze van 

implementatiestrategie. 

In de literatuur (Van Kol, 2003) worden vier typen organisaties onderscheiden: 

regelgerichte, doelgerichte, groepsgerichte en ontwikkelingsgerichte type. Wanneer de 

keuze van het type interventie en de implementatiestrategie past bij het organisatietype 

is de kans op een succesvolle implementatie het grootst. De kans op een succesvolle 

implementatie van dit soort protocollen is volgens de theorieën het grootst binnen een 

regelgerichte organisatie. De minste kans op slagen is er binnen een 

ontwikkelingsgerichte organisatie. Op basis van de typeringen van de afdelingen 

werden de verpleeghuizen omschreven (Van Kol, 2003). De eerste drie instellingen 

waren hybride van aard. Dit hield in dat de verschillende afdelingen van de instellingen 

gekenmerkt werden door verschillende culturen. In de praktijk heeft dit tot gevolg dat 

het werken en invoeren van een protocol zowel voordelen als nadelen heeft. Doordat er 

geen typerende organisatiecultuur is blijkt de individuele aanpak hier de beste, maar dit 

is tegelijkertijd ook de meest onmogelijke. Voor deze instellingtypes blijkt de beste 

aanpak het ontwikkelen van een strategie te zijn op basis van de meest overeenkomstige 

organisatiekenmerken.  
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Het vierde verpleeghuis was als groepsgericht te typeren. Voor het succesvol 

implementeren van een nieuw protocol is er congruentie nodig tussen de kenmerken van 

de innovatie, de kenmerken van de organisatie en kenmerken van de medewerkers(Van 

Kol, 2003). Te grote verschillen tussen deze componenten maken het succesvol 

implementeren moeilijk. Bij de implementatie van een nieuw decubitusprotocol luidt 

het advies er voor te zorgen dat het protocol aansluit op de afdelingskenmerken. 

Kenmerken waar dit niet het geval is dienen als aandachtspunten gezien te worden bij 

de implementatie. Het feit dat in dit onderzoek niet echt aandacht is besteed aan deze 

gegevens zou een mogelijke verklaring kunnen zijn voor het minder goed verlopen van 

de implementatie. 

Bij de implementatie is mogelijk een fout gemaakt door de kennisoverdracht te 

beperken tot drie lessen van 1.30 u. Het gebruik van casussen zou mogelijk tot een 

betere kennisoverdracht hebben geleid. 

Naast de manier waarop de implementatie is verlopen is ook de motivatie van de 

verzorgenden een belangrijke factor die bijdraagt tot het al dan niet slagen van de 

implementatie. De motivatie van de verzorgenden was in de verschillende instellingen 

algemeen aan de lage kant. Dit bleek ook uit de lage respons op de kennis- en 

houdingstoets. Minder dan 50% van toetsen werd teruggestuurd. Daarnaast werd de 

verzorgenden gevraagd dagelijks de huid van de patiënten te observeren en de gegevens 

op formulieren te registreren. Een groot aantal formulieren was maar gedeeltelijk 

ingevuld. Dit zorgde voor een databank met zeer veel missing data. Om het toch 

mogelijk te maken de incidentie te berekenen werd gebruikt gemaakt van een 

opvulmethode. Het gebruik van deze opvulmethode heeft zeker geleid tot een 

onderschatting van het aantal eerste graads decubitusletsels. 

 

Decubitus lijkt in de toekomst een belangrijke kwaliteitsindicator te worden. Voor een 

goede sturing is er een voortdurende behoefte aan informatie over de genomen 

preventieve maatregelen en het resultaat daarvan. Uit het onderzoek is gebleken dat 

incidentiemetingen heel moeilijk adequaat uit te voeren zijn en dat ze voor graad 2-4 

letsels niet significant verschillen van prevalentiemetingen. Daarom wordt aanbevolen 

om in de plaats van incidentiemetingen te kiezen voor prevalentiemetingen die 

uitgevoerd worden op regelmatige tijdstippen. 
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