Herken de uerschillen

IDecubitus en IAI)
Is het decubitus of IAD? Het ualt niet altijd mee de uerschillen te zien. Lees
daarom snel uerder.
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Derubilus

IAD

l: niet'wegdrukbore roodheid

lÀ: oonhoudende roodheid zonder klinische tekene

ll: verlies von een deel von de huidloog of bloor

von infettie

lll: verlies von een volledige huidloog

I B: oonhoudende roodheid met klinische lekenen

lV: verlies vsn een volledige weefselloog

von iníectie

Bron: zorgvoorbeïer.nl /huidletsel/doorligwonden
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2B: ontvelling met klinisthe tekenen von infetïie.
Bron: nursing.nl /vier-iodtoïegorleen-in-nieuwetlol

sificolie/
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I

of 2 en IAD blilki voor veel zorgprofessionoh

neem preventieve maatregelen! Zorg voor
het juiste incontinentiemateriaal, adequate
huidbescherming en een goede voedingsconditie. Pas wisselligging toe en maak zo
nodig gebruik van specifieke matrassen en
zitkussens.' Deze maatregelen zijn relevant
voor zowel IAD als decubitus. Als je ze
toepast, voorkom je veel leedl ,F

Meer info: Jacobine Melis, lnfo@ontplooi.nl
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