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Inleiding  
Deze brochure heeft als doel u informatie te geven over wat een doorligwonde 

(decubitus) inhoudt en hoe u dit kan voorkomen aan de hand van enkele tips. 

Indien u nog bijkomende vragen heeft na het lezen van deze brochure, kan u 

zich steeds wenden tot de arts of verpleging. 

Wat is decubitus? 
Een doorligwonde is een beschadiging van de huid veroorzaakt door 

langdurige druk en/of schuifkrachten op de huid, spieren en bloedvaten. 

Gevolg hiervan is een samendrukking van de huid tussen een hard oppervlak 

(vb. matras, leunstoel,…) en uw skelet. Wonden ontstaan doordat het 

onderliggend weefsel lange tijd geen zuurstof en voedingsstoffen meer krijgt. 

Het ontstaan van een doorligwonde kan zowel thuis als in het ziekenhuis 

plaatsvinden. 

Decubitus is altijd ernstig want het is pijnlijk, het zorgt voor ongemak en 

verlengt uw verblijf.   

Hoe ontstaat decubitus? 
Een doorligwonde treedt op als u in een leunstoel of in bed blijft zitten of 

liggen zonder te bewegen. Op elke leeftijd kan een doorligwonde ontstaan. Let 

erop dat je niet langdurig in dezelfde houding blijft zitten.  

Drukletsels ontstaan frequent op een plaats waar een uitstekend bot onder de 

huid aanwezig is. De meest getroffen zones zijn: het zitvlak, de hielen, de 

ellebogen en alle plaatsen die druk kunnen ondergaan. 

Wanneer heeft u meer kans op decubitus? 
Bepaalde patiëntengroepen zijn meer kwetsbaar dan andere, ongeacht hun 

leeftijd. Voortdurend dezelfde houding aannemen speelt de belangrijkste rol. 

Daarnaast kunnen volgende factoren het ontstaan ook beïnvloeden:  

 Personen die minder mobiel zijn (vb. bedlegerig, rolstoelgebonden,…) en 

daardoor onvoldoende drukontlasting hebben. 

 Een langdurig operatie moet/heeft ondergaan. 
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 Patiënten die onvoldoende of moeilijk eten en drinken. 

 Incontinente patiënten (urineverlies of stoelgang maakt de huid fragieler). 

 Bewusteloosheid/coma. 

 Algemeen verslechterde toestand van de patiënt. 

 Slechte doorbloeding van de weefsels. 

Hoe kan u decubitus voorkomen?  
Onder het motto: 

“Voorkomen is beter dan genezen!”  

“Preventie neemt altijd minder tijd in beslag dan behandelen!” 

“Het gebruik van hoogtechnologisch materiaal vervangt nooit het preventief 

handelen.” 

Daarom stellen we volgende preventieve maatregelen voor om 

doorligwonden te voorkomen.   

In bed: 

 Draai regelmatig jezelf om of vraag hulp om dit te doen. Minimum elke 4 

uur van rugligging naar buik- of zijligging. 

o Het lichaamsgewicht wordt door verschillende plaatsen van 

het lichaam opgevangen en de druk wordt verdeeld door 

regelmatig te draaien. 

 Een goede houding in bed zoals de verpleging u installeerde. U mag toch 

nog bewegen met uw armen en benen.  

 Zorg ervoor dat het veranderen van positie van de hoofdsteun geen druk 

op de stuit veroorzaakt en u niet onderuitzakt . 

 Indien mogelijk, ga niet op een lichaamsdeel liggen dat reeds rood is of 

waar een wonde aanwezig is. 

 Leg uw hielen vrij met ondersteunende kussens voor de kuiten zodat deze 

goed gesteund zijn om doorzakken te voorkomen. 

 Zorg voor een effen onderlaag zonder kreukels en gebruik enkel indien 

nodig een onderlegger bij incontinentie. 

In de stoel: 

 Ga goed achteraan in de stoel zitten met uw voeten plat op de grond of op 

een ondersteunend bankje zodat het gewicht verdeeld wordt. 

 Gebruik kussens ter ondersteuning om een bepaalde positie in bed of zetel 

te behouden. 



 www.ziekenhuisgeel.be 5 

 Druk u, indien mogelijk, regelmatig op met uw armen in de leunstoel. 

Minimum 1x per uur zodat de circulatie naar de zitbeenderen en de stuit 

optimaal blijft. 

 Leg een drukreducerend kussen in de stoel. 

 

Huidverzorging:  

 De verpleging controleert minimum 3x per dag de drukpunten. Met extra 

aandacht voor roodheid die niet verdwijnt na het opheffen van de druk op 

die plaats. 

 Geef aan de verpleging aan wanneer drukpunten pijngevoelig zijn. 

 Indien u incontinent bent, is toilet met water en zeep vereist, gevolgd door 

zorgvuldig afdrogen.  

 Als u een gevoelige huid heeft, kan men irritatie verzachten door een 

beetje crème aan te brengen of een hydraterende lotion verschillende 

keren per dag. Vermijd hier bijvoorbeeld alcoholhoudende lotion, eau de 

cologne,… omdat zij de huid uitdrogen. 

 Weet dat ons ziekenhuis verschillende preventiemiddelen ter uwer 

beschikking stelt. Je kan de verpleegkundige hierover aanspreken om te 

oordelen welke voor u het meest geschikt zijn (matras tegen 

doorligwonden, traag schuimkussen in de zetel). 

Voeding: 

 Zorg ervoor dat je voldoende eet en drinkt. Dit is zeer belangrijk om 

decubitus te voorkomen. Indien een wonde aanwezig is, is eiwitrijke 

voeding aangewezen. Doe een inspanning om de u aangeboden extra 

voedingsmiddelen te gebruiken. Onevenwichtige voeding qua hoeveelheid 

of kwaliteit is een bijkomend risico voor doorligwonden. 

 Een diëtiste staat ter uwer beschikking om een oplossing te zoeken voor al 

uw mogelijke voedingsproblemen en/of vragen. 

Welke eerste tekenen moeten uw aandacht trekken? 
 Eerste tekenen zijn pijn en roodheid op de plaats van langdurige druk. 

 Vervolgens verschijnt er een blaar, die soms openbarst. 

 In een verder stadium ontstaat een ‘zwarte’ plek, die uiteindelijk loskomt 

en een echte ‘holte’ achterlaat, die dikwijls moeilijk te verzorgen is. 



 www.ziekenhuisgeel.be 6 

Wat kunt u zelf doen? 
Voorkomen blijft het belangrijkste. Indien er toch een wonde optreedt, 

vermijd je verergering en doe verder aan preventie. Vermijd zo veel als 

mogelijk de druk op de aangetaste zone, waarbij je gebruik kan maken van 

kussens om je te positioneren. Zorg dat je zoveel mogelijk beweegt of vraag 

dat men u hiermee helpt. Een goede huidverzorging en –bescherming is 

cruciaal binnen preventie. De huid droog houden is een centraal begrip.  

 

Wij hopen dat u na het lezen van deze brochure voldoende informatie heeft. 

Als u bijkomende vragen heeft kan u zich steeds wenden tot de verpleging van 

uw afdeling of behandelende arts. 

 

 


