
Draaiboek Bijscholing Signaleren en preventie van decubitus, Zorg voor Beter / Vilans,  september 2007 

 
1 

 

                                                  DRAAIBOEK BIJSCHOLING                          
SIGNALEREN EN PREVENTIE VAN DECUBITUS 

 
Met dit draaiboek (en de daarbij behorende bijlagen) kunt u een bij- of nascholingsbijeenkomst organiseren over signaleren en preventie van decubitus.  
Deze bij- of nascholing is te gebruiken als vervolg op een ‘basisscholing’ over signaleren (zie draaiboek Signaleren=iets doen met wat je opvalt). 
 
Welk onderwerp er precies wordt besproken in deze bijeenkomst hangt af van waar de hiaten liggen en de behoefte van de deelnemers en leidinggevende.  
Om de bijscholing inhoudelijk voor te kunnen bereiden wordt verwezen naar de literatuurlijst (bijlage 1). 
 
Laat de deelnemers de kennispeiling eventueel al op een eerder moment, bijvoorbeeld een week voorafgaande aan de bijscholing, invullen.  
Als docent kunt u dan nog gerichter de bijscholing voorbereiden. Dit is vooral handig als de docent nog niet zo lang ‘expert’ is op het gebied van decubitus.  
 
Het draaiboek is uitgewerkt voor een bijeenkomst van 90 minuten.  
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Draaiboek bij- of nascholing Signaleren en preventie van decubitus 

 
Duur Onderwerp/doel Werkvorm Wie Materiaal/ 

middelen 

10 min. 
tot 
1uur 

Voorbereiding op het onderwerp Lezen van basisinformatie:  
principes van decubituspreventie 

Deelnemers Bijlage 1: Literatuurlijst 
basisinformatie 
decubituspreventie 

5 min. Welkom en met elkaar programma doornemen Uitleg door docent Docent Bijlage 2: 
Overzicht programma 

5 min. Introductie onderwerp: deelnemers zijn 
betrokken bij het onderwerp ‘Preventie van 
decubitus’ 

Korte uitleg door docent en uitwisselen van 
ervaringen 

Docent, groep Bijlage 3:  
Toelichting op het onderwerp 

5 min. Kennispeiling Vragenlijst wordt door iedere deelnemer 
individueel ingevuld 

Deelnemers 
individueel 

Bijlage 4a: Kennispeiling 
Decubitus  
 

5 min. Hoe scoren wij: 
• individueel 
• als team 
 
 

De docent deelt de lijst met antwoorden uit 
Elke deelnemer kijkt de eigen vragenlijst na en 
noteert het aantal goede antwoorden 
Elk teamlid scoort vervolgens op de flapover de 
goede antwoorden 

Deelnemers 
individueel 

Bijlage 4b: Antwoorden 
Kennispeiling Decubitus  
Flapover met hierop de 
nummers van de antwoorden, 
stiften 

10 min. Uitwisselen van ervaringen:  
• op welke vragen scoren we goed  
• op welke vragen scoren we laag 
Vaststellen van belangrijkste leerpunten van het 
team, bijvoorbeeld: 
• signaleren risico’s, risicocliënten 
• onderscheid decubitus-/vochtletsel 
• effectieve preventieve maatregelen 

Groepsgesprek aan de hand van informatie op de 
flapover 

Groep  

20 min. Uitdieping van een inhoudelijk onderwerp 
Aandacht voor kennis-houding-gedrag 

Informatieoverdracht (kennis) 
Vaststellen van verbeterpunten (houding) 
Afspreken verbeteringen in werkwijze (gedrag) 

Docent 
Groep 

Bijlage 1: Literatuurlijst 
basisinformatie 
decubituspreventie 

10 min. Pauze 
 

20 min. Uitdieping van 2e onderwerp of zo nodig 
verdieping van 1e onderwerp 

Zie hierboven   

10 min. Afsluiting: evaluatie, evt. plannen van follow-up 
(verdieping of nieuw onderwerp) 

Rondje waarbij iedereen met één woord 
aangeeft hoe hij/zij de bijeenkomst heeft 
ervaren 

Groep  
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Bijlage 1 Literatuurlijst basisinformatie decubituspreventie 
 
� CBO-richtlijn Decubitus 2002. Zie www.cbo.nl (richtlijn decubitus) 

- Samenvattingskaart 
- Volledige richtlijn (naslagwerk) 

 
� Doorliggen: leg je er niet bij neer! Het belang van preventie van decubitus.  

Jennie Mast, NIZW Zorg, 2005. ISBN 90-5931-399-2. Zie www.vilans.nl 
 
� Zakboekje Decubituspreventie (achtergrondinformatie voor verpleegkundigen en verzorgenden)  

KITTZ (nu: Vilans) onder redactie van het NIGZ, 2001. ISBN 90-6665-355-8 
Dit boekje is niet geactualiseerd op basis van de CBO-richtlijn van 2002. Daar waar gesproken wordt van ‘stadia’ moet gelezen worden ‘graden’.  

 
� Decubitus Handwijzer voor verzorgenden. Voorkomen beter dan genezen. 

Sting en NIZW Zorg. Bestellingen via sting@sting.nl 
 
� Tripartiete multidisciplinaire richtlijn Samenwerking en logistiek rond decubitus, NVVA (Nederlandse Vereniging Voor Verpleeghuisartsen) in 

samenwerking met de AVVV, NPCF en Sting, 2003. ISBN 90-802270-9-9. 
- Samenvattingskaart 
- Volledige richtlijn (naslagwerk) 

 
� Wijkverpleegkundige standaard Decubitus 

Landelijke Vereniging Wijkverpleegkundigen (nu: VenVN, afdeling eerstelijnsverpleegkundigen), 2005. ISBN 90-807829-3-9 
 
� www.decubitus-nederland.nl 
 
� www.decubitus.be 
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Bijlage 2 Programma  
 
Thema:  Signaleren en preventie van decubitus 
 
 
 
Welkom, kennismaking (indien nodig), doornemen programma   5 minuten 
 
Introductie van het onderwerp       5 minuten 
 
Kennispeiling decubitus        5 minuten 
 
Hoe scoren wij?         5 minuten 
 
Uitwisselen van ervaringen       10 minuten 
Vaststellen van belangrijkste leerpunten van het team 
 
Uitdiepen van 1 inhoudelijk onderwerp      20 minuten 
 
Pauze          10 minuten 
 
Uitdieping van 2e onderwerp of zo nodig verdere verdieping 1e onderwerp 20 minuten 
 
Afsluiting, evaluatie, plannen van follow-up     10 minuten 
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Bijlage 3 Toelichting op het onderwerp: Signaleren en preventie van decubitus 
 
 
Decubitus 
Decubitus komt in Nederland veel voor. De percentages liegen er niet om (cijfers LPZ 2006) 
  
Verpleeghuizen:      
� graad 1 t/m 4: 24,2% 
� graad 2 t/m 4: 11,0% 

Verzorgingshuizen: 
� graad 1 t/m 4: 10,5% 
� graad 2 t/m 4: 3,9% 

Thuiszorg: 
� graad 1 t/m 4: 9,7% 
� graad 2 t/m 4: 4,8% 

Gehandicaptenzorg: geen cijfers bekend. 
 

 
Veel managers, verzorgenden en verpleegkundigen denken dat deze percentages niet voor hun eigen instelling gelden. De zorginstellingen die mee hebben 
gedaan aan het Landelijk Prevalentie Onderzoek (LPZ) en/of het Verbetertraject Decubitus van Zorg voor Beter zijn er inmiddels achtergekomen dat dit een 
gedachte is die niet klopt. De meeste instellingen zitten een beetje boven of onder dit percentage. Alleen de instellingen die al een aantal jaren een goed 
decubitusbeleid hebben gevoerd scoren vaak veel lager. 
 
Het hebben van decubitus zet iemands leven volledig op de kop: 
� het geeft vaak veel pijnklachten; 
� het beperkt iemands dagelijkse activiteiten in al zijn facetten; 
� in sommige situaties volgt een ziekenhuisopname en een operatie. 
Kortom: de kwaliteit van leven wordt enorm aangetast. 
 
Het behandelen van decubitus kost veel geld. Het voorkómen van decubitus is veel minder kostbaar en ook veel makkelijker te realiseren: 
� het is eenvoudiger om een intacte huid ook daadwerkelijk gaaf te houden; 
� het is veel moeilijker om huid met een blaar, een decubituswond of soms zelfs een wond met necrotisch weefsel weer in gezonde conditie te krijgen. 
 
Preventie van decubitus 
 
Bij preventie zijn de volgende zaken belangrijk: 
� herkennen van een risicopatiënt; 
� treffen van de juiste preventieve maatregelen; 
Ook het informeren van de cliënt en zijn of haar mantelzorger en het samenwerken met andere disciplines zijn belangrijke aandachtspunten. Daar richt deze 
bijscholing zich verder echter niet op. Over deze onderwerpen is wel informatie te vinden op www.zorgvoorbeter.nl. 
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Bijlage 4a Kennispeiling decubitus  
 

1. Wat is decubitus? 
o een beschadiging van de huid die ontstaat door langdurige druk 
o een beschadiging van de huid die ontstaat door schuifkracht  
o een beschadiging van de huid die ontstaat door een combinatie van langdurige druk, wrijf- en schuifkracht 
o niet wegdrukbare roodheid 

 
2. Decubitus ontstaat meestal op plaatsen waar het botweefsel zich diep onder de huid bevindt 

o waar 
o niet waar  
 

3. Wat zijn bij bedlegerige cliënten de twee plaatsen waar decubitus het meest voorkomt? 
o stuit en hielen 
o stuit en schouders 
o schouders en hielen 
o oorlel en hielen 

 
4. Wat is de belangrijkste oorzaak voor het ontstaan van decubitus op een specifieke plaats? 

o diabetes 
o eiwittekort in de voeding 
o te hoge druk op de huid 
o weinig beweging 

 
5. Risicoplaatsen voor decubitus bij cliënten in zijligging zijn: 

o hiel, elleboog en stuit 
o oor, enkel en heup 
o zitknobbels, ellebogen en hak van de voet 
o achterhoofd  

  
6. Er zit een rode niet wegdrukbare plek op de hiel van een cliënt. Wat doe je? 

a. hiel vrijleggen 
b. katoenen sok aantrekken 
c. schapenvacht eronder 
d. massage en anti-decubituscreme gebruiken 

o a  is juist 
o b en c zijn juist 
o a en d zijn juist 
o d is juist 

 
7. Welke groep cliënten loopt het meeste risico op het ontwikkelen van decubitus? 

o mensen die bed- of rolstoel gebonden zijn en weinig bewegen 
o mensen met een slechte algemene conditie 
o ouderen 
o te dikke mensen 
 



Draaiboek Bijscholing Signaleren en preventie van decubitus, Zorg voor Beter / Vilans,  september 2007 

 
7 

8. Hoe ziet decubitus graad 1 eruit? 
o een blaar op de huid 
o niet wegdrukbare roodheid 
o niet wegdrukbare roodheid en een blaar 
o wegdrukbare roodheid 

 
9. Wat is naast het oorzakelijke verschil, het verschil tussen smetten en decubitus? 

o Smetten zit in de bilnaad, decubitus niet 
o smetten is niet rood, decubitus wel 
o decubitus is niet rood, smetten wel 
o er is geen verschil 

 
10. Het risico op decubitus neemt toe als iemand koorts heeft 

o juist 
o onjuist 

 
11. Wat is de beste preventieve maatregel? 

o risicoscorelijst invullen en aanvullende voeding 
o collega’s informeren en protocol in het dossier 
o cliënt folder geven over decubitus en mantelzorg informeren 
o dagelijks huidinspectie en druk opheffen 

 
12. Hoe vaak geef je wisselligging bij bedlegerige risicocliënten? 

o 1 x per 4 uur, als de cliënt op een goed AD matras ligt 
o 1 x per 2 uur, als de cliënt op een goed AD matras ligt 
o 1 x per 6 uur 

 
13. De ideale ligging om decubitus te voorkomen bij bedlegerige cliënten is: 

o bed plat, stabiele zijligging  
o fowlerse houding  
o hoofdsteun 30 ° omhoog, voeteneind 30 ° omhoog 
o semi-fowlerse houding: hoofdsteun 30° omhoog en bovenbenen 30° omhoog 

 
14. Om decubitus te voorkomen bij een rolstoel gebonden cliënt pas je de volgende maatregelen toe 

o AD kussen 
o AD kussen en massage 
o AD kussen en wisselhouding 
o wisselhouding en massage 

 
15. Niet zinvolle maatregelen zijn: 

o massage en antidecubituscréme 
o inpakken van hielen en gebruiken schapenvacht 
o ijzen en föhnen 
o alle hierboven genoemde 
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Bijlage 4b Antwoorden Kennispeiling Decubitus 
 
1. antwoord 3 
2. antwoord 2 
3. antwoord 1 
4. antwoord 3 
5. antwoord 2 
6. antwoord 1 
7. antwoord 1 
8. antwoord 1 
9. antwoord 1 
10. antwoord 1 
11. antwoord 4 
12. antwoord 1 
13. antwoord 4 
14. antwoord 3 
15. antwoord 4 


