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Decubitus - Smetten - Vochtletsel 

 



Volgens de NPUAP en EPUAP wordt decubitus als volgt gedefinieerd: 

 

Decubitus is een gelokaliseerde beschadiging van de huid en/of 

onderliggend weefsel, meestal ter hoogte van een botuitsteeksel,  

als gevolg van druk of druk in samenhang met schuifkracht. 

   Met als gevolg: 

 

Ischemie 

 

 

 

 

Weefselversterf 

Definitie Decubitus 
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• Aanhoudende vervorming zacht weefsel  Ischemie  hypoxie, blokkeren   

  van de voedselvoorziening en afvoer van afvalstoffen  tekort voedingsstoffen  

  + veranderde pH  weefselschade.  

 

• Spierweefsel is gevoeliger voor ischemie.  

 

 

• Celsterfte en weefselnecrose veroorzaken lokale veranderingen van weefsel,  

   hierdoor geen goede functie en verergering van schade. 

 

 

Pathofysiologie 



  

• Categorie 1:  

                              - Intacte huid 

   - Niet wegdrukbare roodheid 

   - Verkleuring van de huid, warmte, oedeem en verharding 

 

• Categorie 2:  

                              - Oppervlakkig huiddefect van de epidermis 

   - Eventueel aantasting van de dermis 

   - Defect manifesteert zich als een blaar of een oppervlakkige ontvelling 

 

• Categorie 3:  

                              - Huiddefect met schade van huid en onderhuids weefsel (subcutis) 

   - Eventueel necrose 

   - Kan zich tot aan het onderliggende bindweefsel (fascie) 

 

• Categorie 4:  

                              - Uitgebreide weefselschade of weefselversterf (necrose) 

   - Aantasting van spieren, botweefsel of ondersteunende weefsels 

   - Met of zonder schade aan de epidermis en dermis 

 

 

Categorie Decubitus 



Behandelopties Decubitus 
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Casus Decubitus 
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Een in de grote huidplooien gelokaliseerde, oppervlakkige 

huidaandoening welke zich kenmerkt door altijd roodheid (erytheem) 

aan beide zijden van de plooi.  

 

Daarnaast kunnen een of meerdere van de volgende symptomen 

voorkomen: maceratie (verweking), fissuren, erosies, een nattende 

huid of korstvorming. 

  

Definitie Intertrigo (smetten) 
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De exacte pathofysiologie van het ontstaan van smetten is niet bekend,  

over het algemeen wordt echter het volgende aangenomen:  

 

Smetten ontstaat door huid-op-huid contact in de plooien, de 

aanwezigheid van warmte en vocht (Janniger et al., 2005; Eekhof & 

Neven, 2007; Selden, 2009; Draijer & Folmer, 2009) en onvoldoende 

luchtcirculatie (Janniger et al., 2005). Hierdoor kan maceratie (verweking) 

optreden. Door het verlies van de hoornlaag is de huid gevoeliger voor 

beschadiging en voor bacteriële of schimmelinfecties (van Vloten et al., 

2000).  

 

 

 

 

 

Pathofysiologie 

* Bron:"Landelijke multidisciplinaire richtlijn verpleging en verzorging: smetten (intertrigo) preventie en behandeling."(Landelijk Expertisecentrum 

Verpleging & Verzorging (LEVV) (tot 1 januari 2011) Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) (vanaf 1 januari 2011)). 



  

• Fase 1: - Intacte huid 

   - Lichtrood 

   - Soms jeuk / brandend gevoel 

 

• Fase 2: - Intacte huid 

- Felrood en glanzend 

- Soms Jeuk / brandend gevoel 

 

• Fase 3: - Huiddefekt 

- Felrood en vochtig 

- Verweking en ontvelling 

- Scherpe rode wondlijn 

- Jeuk / schrijnend / branderig gevoel 

 

• Fase 4: - Huiddefekt 

- Wit / geel / groen 

- Eventueel geurontwikkeling 

- Bacteriële infectie of schimmel, mogelijk met zwelling 

 

 

Fasen Intertrigo 



Chemische irritatie en verweking van de huid, ontstaan door de  

continue aanwezigheid van urine, faeces, transpiratie en/of wondvocht 

  

Definitie Incontinentie Dermatitis 
(vochtletsel) 
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Incontinentie geassocieerde dermatitis wordt gekenmerkt door irritatie en 

ontsteking van de huid als gevolg van blootstelling aan urine en/of faeces.  

Het is ook een gevolg van het regelmatig langdurige gebruik van incontinentiemateriaal, 

wat de pH van de onderliggende huid doet stijgen (Gray, 2007).  

Wanneer de huid van incontinente personen blootgesteld wordt aan vocht (urine en/of 

faeces of frequent reinigen) verhoogt de permeabiliteit van de huid en daalt de 

barrièrefunctie. Hydratie, pH en faecale enzymen kunnen de functie van de huidbarrière 

onderdrukken (Gray et al., 2007). Een gestegen huid pH verhoogt het risico op bacteriële 

kolonisatie. De huid wordt niet alleen blootgesteld aan chemische irritatie, maar ook aan 

fysische irritatie zoals frictie. De combinatie van chemische en fysische irritatie 

resulteren in een verzwakte huidstatus.  

Wanneer deze mechanismen periodiek de integriteit van de huid beïnvloeden, zal 

incontinentie geassocieerde dermatitis en verdere huidbeschadiging optreden (Beeckman 

et al., 2009; Zulkowski, 2008).  

 

Pathofysiologie 



Pathofysiologie 



  

• Fase 1: - Intacte huid 

   - Lichtrood 

   - jeuk / schrijnend / brandend gevoel 

 

• Fase 2: - Intacte huid 

- Felrood en glanzend 

- Jeuk / schrijnend / brandend gevoel 

 

• Fase 3: - Huiddefect 

- Felrood en vochtig 

- Verweking en ontvelling 

- Jeuk / schrijnend / branderig gevoel 

 

• Fase 4: - Huiddefect 

- Wit / geel / groen 

- Eventueel geurontwikkeling 

- Bacteriële infectie of schimmel, mogelijk met zwelling 

 

 

Fasen Incontinentie Dermatitis 
(ID) 



Voor zowel de gezonde als de beschadigde huid 
 

Behandeloptie Incontinentie 
Dermatitis (ID) 

Aldanex™ 



  

Resultaat 

Na 4 dagen Bij aanvang 

Volgens richtlijn Landelijk 

Expertisecentrum Verpleging & 

Verzorging (LEVV) barriërecreme 

tot en met Fase 2 

Na 2 dagen Bij aanvang 



ID of Decubitus ?  
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       ID Decubitus Intertrigo 

Oorzaak Vocht (+ frictie) O2 tekort Vochtuittreding 

Plaats Overal (bilnaad) Drukpunt (bot) Plooien 

Vorm Diffuus - copieletsel 1 plek Kopieletsel 

Diepte Oppervlakkig Oppervlakkig – diep Oppervlakkig 

Necrose - Mogelijk - 

Randen Diffuus - onregelmatig Scherp begrensd Scherp in de plooi 

Kleur (rood) Niet egaal 

Wel/niet wegdrukbaar 

Egaal 

Niet wegdrukbaar 

Dieprood 

Samenvattend 



Decubitus categorie 1 of ID fase 2                    Geen Decubitus 

Voorbeeld 1 

 
Niet wegdrukbare roodheid 

 



 
(On)regelmatige wondranden. 

 

   Decubitus Cat. 4                    Decubitus Cat. 2                          ID Fase 4 

Voorbeeld 2 
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Smetten komt voor in de plooien, ID meestal niet. 

 

      Intertrigo Fase 2                                           ID Fase 3 

Voorbeeld 3 
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“Eilandjes voor de kust” zijn een aanwijzing voor  

de aanwezigheid van een  schimmelinfectie. 

 

Voorbeeld 4 
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