
Decubitus Zorg



TEKST OPMAKEN

Gebruik de 
Tekstopmaak-knoppen om de 
juiste tekstopmaak te kiezen. Kies 
uit de volgende niveaus:
1=Normale tekst
2=Bullets 
3=Bullets (extra inspring)

De huid

Goede bescherming en verzorging van de huid is erg belangrijk 
omdat de huid zorgt voor:

● Bescherming

● Temperatuur regulatie

● Gevoelszin

● Waterhuishouding

● Communicatie
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Decubitus categorieën

Hoe langer de huid wordt blootgesteld aan druk, hoe ernstiger 
het weefsel beschadigd raakt. 
Om de ernst van de beschadiging vast te stellen, 
maken we gebruik van classificatie in vier categorieën:

● Categorie 1
Niet wegdrukbare roodheid

● Categorie 2
Verlies van een deel van de huidlaag of blaar

● Categorie 3
Verlies van een volledige huidlaag

● Categorie 4
Verlies van een volledige weefsellaag
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Categorie 1

Zichtbare kenmerken van decubitus categorie 1 zijn:

● Niet wegdrukbare roodheid van de intacte huid. 

● Verkleuring van de huid

● Lokale warmte

● Oedeem 

● Verharding
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Categorie 2

Oppervlakkig huiddefect van de opperhuid, al dan niet met 
aantasting van de huidlaag daaronder. Controleer op de inwerking 
van vocht.

Zichtbare kenmerken van decubitus categorie 2 zijn:

● Intacte blaar

● Open blaar
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Categorie 3

Huiddefect met schade of necrose van huid en onderhuids 
weefsel (subcutis). De schade kan zich uitstrekken tot aan het 
onderliggende bindweefsel (fascie).

Zichtbare kenmerken van decubitus categorie 3 zijn:

● Rode wond met geel beslag of necrose

● Droge necrose (hielen)



TEKST OPMAKEN

Gebruik de 
Tekstopmaak-knoppen om de 
juiste tekstopmaak te kiezen. Kies 
uit de volgende niveaus:
1=Normale tekst
2=Bullets 
3=Bullets (extra inspring)

Categorie 4

Zichtbare kenmerken van decubitus categorie 4 zijn:

● Uitgebreide weefselschade of weefselversterf (necrose) 
van spieren, botweefsel of ondersteunende weefsels.



Voor levering en onderhoud van uw zorghulpmiddelen.
Als u ze efficiënter en duurzamer wilt inzetten. Of als u het totale
hulpmiddelenbeheer wilt uitbesteden. Maar ook om u te adviseren over
de mogelijkheden van innovatieve technologieën. HartingBank is er voor
u en realiseert samen mogelijkheden.

Uw partner.

HartingBank.nl


