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Decubitus op de operatiekamer 

 

 

Bij 20- 40% van de chirurgische patiënten ontstaat decubitus op de 

operatietafel 

 

53% hiel 

16% stuit 

 
 (Schoonhoven, 2002) 

 



Richtlijnen/ protocollen 

 2009 EPUAP/ 2011 Nederlandse richtlijn 

 Zorgvrager op de operatiekamer 

 Richt zich op: 

oRisico-inventarisatie 

oPreventieve maatregelen peri operatief 

oMaterialen 

 

 
 (Landelijke multidisciplinaire richtlijn Decubitus preventie en behandeling, 2011) 



Theoretisch kader Erasmus MC (met optimale preventie is decubitus 

niet vermijdbaar) 

                                       PROCESKWALITEIT

Niet 

vermijdbare 

decubitus

Beïnvloedbare 

factoren

Niet 

beïnvloedbare 

factoren

Patiënt

Leeftijd

Geslacht 

Voeding 

Comorbiditeit

Leefgewoonte 

Aandoening 

Interventie 

Immobiliteit en/

of beperkte 

beweeglijkheid

Kennis

Attitude 

Risico 

Plannen en 

uitvoeren van 

preventieve 

maatregelen

Relatie tussen beïnvloedbare en niet-beïnvloedbare factoren en het ontstaan van decubitus

Aanwezige 

materialen

Risico- 

inventarisatie

Optimale 

preventie

Communicatie 

en registratie



Keten decubituspreventie rondom een 

operatiepatiënt 
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Huidige situatie in het Erasmus MC 

o Risicoscore bij opname 

o Iedere afdeling in keten plant preventie 

o Geen afstemming 

o Onvolledige rapportage 

o Geen continuïteit van zorg 



Gewenste situatie 

o Doel: continuïteit van preventie in de keten 

 

o Protocol decubituspreventie perioperatief: 

oPre- operatief risico-inventarisatie post-OK 

oPre-operatief planning van preventieve maatregelen voor pre en 

post OK 

oRapportage en overdracht 

 

o Preventiematerialen op OK 

 

o Met meetbaar resultaat (incidentie < 6%) 

 



Hoe daar te komen? 

o Protocol decubituspreventie peri-operatief 

o i.s.m. aandachtsvelders  

o Betrokken afdelingen uit keten (draagvlak creëren) 

 

o Implementatieplan o.b.v.  

SWOT-analyse 
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SWOT-analyse 
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Hoe daar te komen? 

o Protocol decubituspreventie peri-operatief 

o i.s.m. aandachtsvelders  

oBetrekken afdelingen uit keten 

o Implementatieplan o.b.v. SWOT-analyse 

o Onderwijs 

oDoor DWC 

oAdv 

oNieuwe medewerkers 

o Checklist/TOP 

o Flyers, Nieuwsbrief, Scanner 



Borgen 

 

o Controlemoment 

 

o Resultaat terugkoppelen/vieren 

 

o Aandachtsveldersoverleg 



 

 

Bedankt voor jullie aandacht! 


