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Tweede landelijke registratie van decubitus. 
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Introductie 

 

Decubitus is een belangrijk probleem binnen de Nederlandse gezondheidszorg dat veel 

ongemak en onnodig lijden van de patiënten met zich mee brengt. Jaarlijks wordt veel tijd en 

geld besteed aan de preventie en behandeling van decubitus. Dat de omvang van het probleem 

onderschat werd is gebleken uit de eerste landelijke registratie van decubitus in 1998. Uit dit 

onderzoek kwam naar voren dat bijna een op de vier mensen die in een instelling verblijven 

een of andere vorm van decubitus hebben. Daarnaast bleek dat de preventie en behandeling 

van decubitus lang niet altijd werd uitgevoerd op de wijze zoals voorgeschreven door het 

CBO (Herziene Consensus Decubitus, 1992). Op 20 april 1999 heeft de tweede landelijke 

registratie van decubitus plaatsgevonden. De resultaten van deze tweede landelijke registratie 

zullen worden gepresenteerd en afgezet tegen de resultaten van de eerste landelijke registratie. 

Probleemstelling 

 

Is er verschil in de prevalentie, de preventie en de behandeling van decubitus tussen de eerste 

landelijke registratie en de tweede landelijke registratie van decubitus. 

Methode van onderzoek 

 

Het onderzoek betreft een cross-sectioneel design uitgevoerd in 81 verschillende 
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gezondheidsinstellingen in Nederland. Het betreft zowel intramurale als extramurale 

instellingen. 

Meetinstrument / Variabelen 

 

Het meetinstrument voor het nationaal prevalentie onderzoek decubitus is ontwikkeld met 

behulp van een Delphi-panel en vervolgens in drie verschillende instellingen getest op 

betrouwbaarheid en bruikbaarheid. De resultaten waren zeer bevredigend. 

Het instrument bevat zes categorieën, te weten:1. Profiel van de instelling (soort instelling en 

kwaliteitsindicatoren), 2. Profiel van de afdeling (soort afdeling en kwaliteitsindicatoren), 3. 

Patiëntgebonden inventarisatie (demografische kenmerken en de reden van opname), 4. 

Risicoscore lijst (Bradenschaal), 5. Kenmerken van decubitus, zoals de ernst, de locatie, de 

oorsprong, de duur van de wond en de wondbedekkingen, 6. Preventieve hulpmiddelen en 

maatregelen. 

Resultaten en conclusies 

 

De resultaten van deze tweede landelijke registratie van decubitus zijn half augustus bekend. 

Tijdens de presentatie zal ingegaan worden op de prevalentie van decubitus in de 

verschillende gezondheidszorginstellingen die geparticipeerd hebben aan de landelijke 

registratie, de inzet van preventieve hulpmiddelen en maatregelen en de wondbedekkingen. 

Een vergelijk zal gemaakt worden tussen de eerste en de tweede landelijke registratie. 
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