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Skin tears

Skin tears is een scheurwond bij ouderen
die ontstaat door frictie en/of schuifkrachten
waarbij de dermis en de epidermis van 
elkaar los gescheurd worden



Classificatie





● Leg huidflap terug

● Zo nodig bevochtigen met NaCl0,9%

● Afdekken met een niet klevend product

● Let op met uitdrogen, verwijderen van 
verband

● Indien goed zit, laten zitten



“Definitie” IAD

IAD is een klinische manifestatie van MASD (Moisture 

Associated Skin Damage).

IAD is een irriterende vorm van contact dermatitis

(inflammatie van de huid) die voorkomt bij

patiënten met een urine en / of faeces incontinentie.

Beeckman, Dimitri et al; december 2015



Enkele feiten:

50% patiënten in verpleeghuis zijn 
incontinent. 

( Newman et al. )

20- 27% incontinente, opgenomen 
patiënten ontwikkelen IAD in USA. 

( Bliss et al. ,2006)

18% van de IAD patiënten 
ontwikkeld een secundaire infectie / 
schimmel.

(Beeckman, 2016)

IAD



Kosten:

Gemiddelde tijd tot ontstaan IAD: 
Vp-huis 6 tot 42 dagen. 

Gemiddeld 13 dagen.

Critical care 1 tot 6 dagen. 
Gemiddeld 4 dagen.

Kosten preventie:
Ziekenhuis Eur 7.88 per dag 

Vp-huis Eur 2.15 per dag

Kosten curatie:

Ziekenhuis: Eur 77.36 per dag

Vp-huis Eur 16.18 per dag
Ongeveer 80% kosten = 
arbeidskosten

IAD



Pathofysiologie

● “Zichtbare” symptomen van de huid, roodheid - erytheem, 
inflammatie, verlies van epidermis, warmte, pijn, branderig
gevoel.

● Afbraak van de huid *

● De huid wordt gevoeliger voor frictie, wrijving en druk.

● Cave decubitus.



IAD – Afbraak van de huid

● Vocht – maceratie

● pH –zuurtegraad

Gemiddeld: Huid-Urine-Faeces

● Faecale enzymen
De huid is blootgesteld aan vocht (urine / 
faeces) en toxische enzymen (faeces) - (Nix)

● Microben / pathogenen



Beeckman et al, 2009



● Fase 0: verhoogd risico op IAD. Bijvoorbeeld incontinentie.

● Fase 1: Rode huid. Huid is nog wel intact.

● Fase 2: Defect in epidermis.

Fasen IAD



IAD en Decubitus

A systematic review and meta-analysis of incontinence-associated dermatitis, 
incontinence, and moisture as risk factors for pressure ulcer development.
Beeckman D1, Van Lancker A, Van Hecke A, Verhaeghe S.

De samenhang tussen IAD en Decubitus onderzoeken.
Bronnen: Medline, Embase, CINAHL, Web of Science, and the Cochrane Library.

58 studies werden geïncludeerd.

In 86% van de studies werd er een significante samenhang tussen verschillende vormen (enkel-
of dubbel incontinent) van IAD en Decubitus aangetoond.

Conclusie: Bij aanwezigheid van IAD is het risico op Decubitus hoger!

Res Nurs Health. 2014 Jun;37(3):204-18. doi: 10.1002/nur.21593. Epub 2014 Apr 3.

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://webpages.charter.net/nursing_project/images/decub2.bmp.jpg&imgrefurl=http://www.articlesbase.com/elderly-care-articles/chronic-wounds-decubitis-pressure-sores-they-plague-millions-of-helpless-bedridden-people-someday-it-could-happen-to-you-a-new-invention-1178011.html&usg=__mXN4EKI3KHzpfwuBcoClhVjj0Tc=&h=480&w=360&sz=39&hl=nl&start=6&itbs=1&tbnid=UDMFfcvdb8vwWM:&tbnh=129&tbnw=97&prev=/images?q=pressure+sores&hl=nl&sa=N&gbv=2&ndsp=20&tbs=isch:1
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://webpages.charter.net/nursing_project/images/decub2.bmp.jpg&imgrefurl=http://www.articlesbase.com/elderly-care-articles/chronic-wounds-decubitis-pressure-sores-they-plague-millions-of-helpless-bedridden-people-someday-it-could-happen-to-you-a-new-invention-1178011.html&usg=__mXN4EKI3KHzpfwuBcoClhVjj0Tc=&h=480&w=360&sz=39&hl=nl&start=6&itbs=1&tbnid=UDMFfcvdb8vwWM:&tbnh=129&tbnw=97&prev=/images?q=pressure+sores&hl=nl&sa=N&gbv=2&ndsp=20&tbs=isch:1


Het belang van goede indicatiestelling.

Recent onderzoek onder 1452 verpleegkundigen.

5 europese landen.

Foto’s  IAD en decubitus. 

?? % correct beoordeeld?

IAD of Decubitus?



Het belang van goede indicatiestelling.

Recent onderzoek onder 1452 verpleegkundigen.

5 europese landen.

Foto’s  IAD en decubitus. 

Slechts 22% correct beoordeeld!

Een goede beoordeling betekend een goed beleid kunnen inzetten!

IAD of Decubitus?



IAD of Decubitus?



Ik voel nattigheid!



Preventie en behandeling IAD

● Observatie, protocollering en eenduidige rapportage (foto’s).

● Reinigen van de huid met pH-huidneutrale producten.

● Verzorging van de huid.

● Biedt een goede huidbeschermer aan voor de specifieke omstandigheden.

● Meest ideale voedingstoestand (dieëtiste?).

● Incontinentiebeleid, welke materialen en frequentie.

● Voorkomen van frictie door gebruik van hulpmiddelen.



Product en indicatie

● Beschermen van de huid tegen inwerking van vocht van buitenaf

● Verzorgen van de huid

● Indrogen van een letsel



Enorme keuze huidbescherming



Smeren maar!

● Voel en smeer het product, experimenteer…



Smeren maar!

● Neem weinig materiaal

● Smeer met rustige beweging de Aldanex uit over het oppervlak, 
totdat het een gelijke egale laag is  bescherming!

● Voor verwijderen: Aldanex Skin & Incontinent cleanser of gebruik 
van WZW, vochtig doekje of washand met water.



Casuïstiek, wat is wat…



Mw H

Mevrouw is thuis gevonden in 
verwaarloosde toestand.

Heeft een Clostridium infectie, 
waardoor incontinent van dunne 
def.

Veel pijn en roodheid.



Mw H

Incontinence Associated
Dermatitis en
Decubitus Categorie 3.

IAD:

Invloed van hoge pH en vocht.

Vurige roodheid.

Pijn / branderig.

Schimmel?

Decubitus:

Beschadiging diepere 
huidlagen.

Necrose.



Mw K

Mevrouw heeft een 
dunne darmfistel.

Lekkage.



Mw K

Incontinence
Associated Dermatitis

Inwerking van zuren en 
vocht.

Roodheid.

Erytheem.

Pijnlijk / Branderig.



Mw X

Transpireren.



Mw X

Intertrigo.

Felle roodheid.

Vaak scherpe rand.

“Eilandjes voor de kust” 

(teken van schimmel).

Afscheiding van vocht.



Kind D

Prematuur van 25 
weken. 

Klinisch op IC.

AB gebruik en meerdere 
medicatie. 



Kind D

Incontinence Associated
Dermatitis

(in de volksmond 
luieruitslag genoemd bij 
baby’s)

Invloed van zuren en vocht.

Roodheid.

Pijn / Branderigheid.

Aanwezigheid van wondjes.

Kopie letsels.



Hartelijk dank voor uw 
aandacht!


