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Preventie van 
doorligwonden



Een verblijf in het ziekenhuis kan een verhoogd risico 
op de ontwikkeling van doorligwonden met zich 
meebrengen. In deze folder geven wij u en uw familie 
hierover graag meer informatie.

WAT IS EEN DOORLIGWONDE?

Een doorligwonde of decubitus is een wonde die 
ontstaat door continue druk op de huid waardoor 
kleine bloedvaatjes worden dichtgedrukt.

Het weefsel krijgt dan te weinig zuurstof en 
voedingsstoffen met als gevolg dat de huid en het 
onderliggend weefsel worden beschadigd.

HOE ONTSTAAT EEN DOORLIGWONDE?

Een doorligwonde ontstaat op plaatsen waar langdurig 
druk op het weefsel tussen het bot en de huid wordt 
uitgeoefend.

Wanneer u in de zetel of in bed ligt en een tijdje niet 
beweegt dan merkt u dat uw huid na een tijdje pijnlijk 
aanvoelt.

Door van houding te veranderen gaat dit pijnlijk gevoel 
vanzelf weg. Sommige mensen kunnen door zwakte, 
een operatie of langdurige ziekte niet zelf van houding 
veranderen.

Als men te lang in dezelfde houding blijft liggen of 
zitten worden de bloedvaten naar de huid en de 
spieren plat gedrukt.



Hierdoor kan de huid beschadigd worden en kan er 
een wonde ontstaan.

Dit gebeurt vooral op plaatsen waar weinig weefsel 
tussen de huid en het bot aanwezig is zoals het 
zitvlak, de heupen, de knieën, de hielen, de enkels, de 
schouderbladen, de ellebogen, de wervelkolom en ook 
de oren.

WANNEER HEEFT U MEER KANS OP HET 
ONTSTAAN VAN EEN DOORLIGWONDE?

Er is een verhoogde kans als u:

• Bedlegerig of stoelgebonden bent en niet in staat 
bent om zelf van houding te veranderen

• Lijdt aan gevoelsstoornissen waardoor u pijn of 
ongemak niet voelt

• Incontinent bent voor urine en/of ontlasting
• Overmatig transpireert
• Moeite heeft met eten en drinken
• Een verlaagd geestelijk bewustzijn heeft



WAT KUNT U ZELF DOEN OM EEN 
DOORLIGWONDE TE VOORKOMEN?

Indien u in bed ligt:

• Verander om de vier uur van houding als u op een 
speciale matras tegen doorligwonden ligt. Ligt u op 
een gewone matras verander dan om de twee uur 
van houding

• Vermijd druk op uw heup als u op uw zijde ligt. 
Hiervoor gebruikt u kussens

• Vermijd druk op uw zitvlak door in rugligging uw 
hoofdeinde 30° omhoog te plaatsen

• Zorg ervoor dat de hielen niet steunen op de 
matras. Leg een kussen onder het onderbeen zodat 
uw hielen ‘zweven’. Ondersteun hierbij het hele 
onderbeen, niet enkel de achillespees, zodat de 
druk goed verdeeld wordt

Indien u in de zetel zit:

• Het risico op een doorligwonde is het kleinst bij 
een achteroverzittende houding met de benen 
steunend op een bankje. Zorg dat uw hielen vrij zijn

• Indien de zetel niet achterover gekanteld kan 
worden, dan zit u best rechtop met de voeten 
steunend op de grond



WAT MOET U ZEKER NIET DOEN?

Sommige maatregelen zijn weinig doeltreffend. In 
bepaalde gevallen verhogen ze zelfs het risico op een 
doorligwonde. Vermijd daarom:

• Een zeemvel onder het zitvlak
• Het gebruik van eosine
• Massage of wrijving op risicozones
• IJsfrictie of föhnen
• Het gebruik van een extra molton, steeklaken of 

schapenvacht
• Lakens strak over de voeten insteken
• Plooien in de onderlaag of kruimels in bed
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MEER INFORMATIE

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel ze 
gerust aan een arts of verpleegkundige van de afdeling.


