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Decubitus

Op maat toegepaste 
wisselhouding effectiever

E en nieuw decubituspreventieprotocol is eff ectief in 
het verminderen van decubituswonden, én zorgt voor 
lagere werklast voor verpleegkundigen. Dat blijkt uit 

het promotieonderzoek van gepensioneerd specialist oude-
rengeneeskunde Martin van Loon. Nationale en internatio-
nale richtlijnen voor decubitus schrijven wisselhouding voor 
als preventieve maatregel, maar de wetenschappelijke onder-
bouwing daarvoor is matig. Ook zorgt standaard toepassen 
van wisselhouding voor een grote werklast onder verpleeg-
kundigen en voor ongemak bij de cliënt. In zijn promotie 
onderzocht Van Loon in verpleeghuis Avoord in Etten-Leur 
een alternatief preventiemodel met drie stappen: 1) alle 
bewoners liggen standaard op een visco-elastische foamma-
tras, maar krijgen geen wisselhouding, 2) bij tekenen van een 
mogelijk ontstaan van decubitus wordt een statische lucht-
matras op de visco-elastische foammatras gelegd, maar wordt 
nog geen wisselhouding toegepast en 3) als ondanks goede 
toepassing van voorgaande stappen toch decubitus ontstaat, 
wordt gestart met wisselhouding, elke drie uur overdag en 
elke vier uur ’s nachts. Het driestappenmodel werd toegepast 
tussen 2005 en 2011, en de resultaten werden vergeleken 
met landelijke gegevens uit de Landelijke Prevalentiemeting 
Zorgproblemen. De prevalentie van decubitus in Avoord 
daalde in het eerste jaar van 8,7% naar 0,5% en bleef daarna 
stabiel rond 2%. De landelijke prevalentiecijfers van decu-
bitus daalden ook, maar veel geleidelijker en waren in 2011 

nog steeds signifi cant hoger, rond de 4%. Omdat minder 
 cliënten wisselhouding hoefden te krijgen, was de werklast 
voor verpleegkundigen ook lager. Ten slotte bleek het drie-
stappenprotocol goedkoper te zijn dan het landelijke beleid 
waarbij vaker duurdere matrassen ingezet moesten worden. 

Martin van Leen. Prevention of pressure ulcers in nursing 

homes, a big challenge. Proefschrift Universiteit Maastricht, 

april 2017

Verandermanagement

Toolbox effectief bij invoeren 
vernieuwingen op de afdeling 

V erpleegkundigen kunnen de kloof tussen evidence 
based practice (EBP) en de dagelijkse zorgpraktijk 
verkleinen door gebruik te maken van de zoge-

naamde TIP-toolbox. In zes stappen loodst de toolbox 
verpleegkundigen door het proces om vernieuwingen te 
implementeren binnen de zorginstelling. Gezondheids zorg-
onderzoeker Nienke Kuk volgde negen weken lang twaalf 
verpleegkundigen van verschillende verpleeghuisafdelingen 
die de toolbox uitprobeerden. Zij maakten een implementa-
tieplan om bewoners op hun afdeling meer te laten bewe-
gen. Zo inventariseerden zij onder andere wat de afdeling 

al wél deed om bewoners meer te laten bewegen, en welke 
belemmeringen er waren voor verandering. Daarna kozen 
ze strategieën uit de toolbox om die belemmeringen weg te 
nemen. De deelnemende verpleegkundigen waren tevreden 
over de toolbox, maar vonden die soms wel wat ingewikkeld. 
Het moeilijkste onderdeel vonden zij stap twee: het formu-
leren van meetbare doelen. Deelnemende verpleegkundigen 
die onderling hadden samengewerkt met de toolbox, vonden 
dat die samenwerking hen bemoedigde om samen het doel 
te bereiken. Andere deelnemers gaven juist aan dat ze de 
onderlinge samenwerking misten, bijvoorbeeld doordat dat 
praktisch gezien niet mogelijk was vanwege wisselende dien-
sten. Hoewel de verpleegkundigen in dit onderzoek alleen 
een implementatieplan maakten, maar nog niet uitvoerden, 
hadden sommigen het idee dat het wel al eff ect had op de af-
deling. Bijvoorbeeld dat bewoners in plaats van medewerkers 
nu de deur opendeden als de bel ging. De onderzoeker con-
cludeerde dat de TIP-toolbox toepasbaar is in de praktijk. De 
toolbox is gratis te downloaden op www.academischewerk-
plaatsouderenzorg.nl/tiptoolbox.  De toolbox is gericht op het 
verpleeghuis, maar kan ook gebruikt worden om verandering 
te bewerkstelligen in het ziekenhuis en de thuiszorg.

Nienke Kuk. Moving forward in nursing home practice. 
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