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Inleiding 

Deze folder gaat over het voorkomen en behandelen van 

doorligwonden (decubitus). 

Wat is een doorligwonde? 

Een doorligwonde ontstaat door langdurige druk op één plaats. 

Door deze druk worden bloedvaten afgeklemd waardoor er 

onvoldoende zuurstof en voedingsstoffen bij de huid en het 

weefsel onder de huid kunnen komen. Daardoor kunnen 

afvalstoffen niet goed afgevoerd worden en ontstaat 

voornamelijk beschadiging van het weefsel.   

 

Symptomen 

Drukwonden kan u herkennen door een roodheid van de intacte 

huid, die niet wegdrukbaar is. Warmte, oedeem en 

verhardingen zijn andere mogelijke kenmerken. Een andere 

vorm uit zich door ontvelling of een blaar. Het is belangrijk om 

deze veranderingen in een vroeg stadium te herkennen zodat 

op tijd maatregelen kunnen genomen worden.  

 

Er is meer kans op het ontstaan van decubitus (doorligwonden) 

bij meer kwetsbare personen, onder andere als de persoon: 

*   minder mobiel is waardoor er minder van houding kan  

     veranderd worden (vb. rolstoelgebonden) 

*   onvoldoende eet of drinkt 

*   een vochtige huid heeft (vb. incontinentie). 

 



Hoe vermijden? 
Wij doen aan preventie door de kinderen te voorzien van een 

goede voedingstoestand, wij controleren regelmatig de huid op 

veranderingen en passen wisselhouding toe.  

Bij het positioneren van uw kindje wordt er op toegezien dat uw 

kindje niet op een leiding, kabel of andere harde materie ligt.  

Bij kinderen met een voorkeurshouding, bespreken wij graag 

met u hoe we deze gaan reduceren en gaan aanpakken, om 

ook hierbij het risico zo laag mogelijk te houden.  

 

 

Spreek de verpleging gerust aan indien u nog verdere 

informatie wenst. 
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Deze brochure is patient-proof: 

Ontwikkeld in samenwerking met de patiënt. 


