
NEDERLANDS ARDS, COVID-19* AND BEYOND

Aanbevelingen 
voor huidzorg 
bij patiënten in buikligging

Patiënten met het acuut respiratoir distress syndroom (ARDS) worden vaak in buikligging 
gepositioneerd om de zuurstofvoorziening te verbeteren en de overlevingskansen te verhogen.1 
Buikligging verhoogt echter ook het risico op doorligwonden (decubitus), drukletsels door het 
gebruik van medische hulpmiddelen en vocht geassocieerde huidletsels.2, 3

Doorligwonden komen vaker voor in buikligging dan in rugligging.4 Het is daarom van groot belang 
om preventieve maatregelen toe te passen.
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Ontstaan van nieuwe drukpunten die kunnen leiden 
tot doorligwonden

Drukletsels door het gebruik van medische hulpmiddelen
Endotracheale tube, nasogastrische sonde, katheters, etc.
 Vocht geassocieerde huidletsels
Buikligging verhoogt de speekselvloed t.h.v. de kin / het aangezicht. 

Atypische huidproblemen door COVID-19 infectie5

 Stripping letsels door het verkeerd gebruik van 
kleefpleisters
 Skin tears 
Ontstaan door het verkeerd gebruik van kleefpleisters en door 
trauma tijdens het draaien van de patiënt

Drukpunten: 
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Voldoende zorgverleners (5 tot 7), 
getraind in het positioneren in buikligging, 
is aanwezig

Bereid bedside kits met een checklist voor 
waarin alle hulpmiddelen voor 
positionering in buikligging aanwezig zijn. 

Er zijn geen contra-indicaties voor 
positionering in buikligging. De procedure 
is toegelicht aan de familie.  

Aanbevelingen:
PRONE 
team

Kits voor 
buik-
ligging

Patiënt

3 stappenplan: 1   VOORBEREIDING    2   POSITIONERING/HERPOSITIONERING    3   CONTROLE EN BIJSTURING

*Coronavirus disease 2019
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Oogverzorging

Herpositionering en fixatie van de 
endotracheale tube 

Breng een alcoholvrije, vloeibare 
barrièrefilm aan

Hecht de infuusleidingen

Bescherm de hoogrisicozones 

Specifiek materiaal en hulpmiddelen 

Breng  een vochtinbrengende oogzalf aan. Sluit de oogleden 
door het horizontaal aanbrengen van een microporeuze / 
silicone kleefpleister – plaats de wimpers voorwaarts.

Fixeer de endotracheale tube met een geschikte kleefpleister  
om drukpunten in buikligging te vermijden. Plaats een dun 
schuimverband onder het fixatielint van de tube indien 
mogelijk. Controleer of de tong zich volledig in de mond 
bevindt. Overweeg een zacht bijtblok voor bescherming van 
de tong. Fixeer de nasograstrische sonde volgens de hammock 
techniek of overweeg het gebruik van een orogastrische sonde.

a. Onder alle niet-silicone kleefverbanden.
b. Op alle gebieden die worden blootgesteld aan secreties en 
     vocht (mond, wangen, huidplooien, stoma,…).
c. Goed absorberende verbanden kunnen worden  
     aangebracht voor extra absorptie van secreten.

Centrale en arteriële lijnen moeten dienen vastgehecht i.p.v. 
gefixeerd te worden d.m.v. een kleefpleister. Controleer of
de infuusleidingen niet afgeknikt of ontkoppeld zijn.

Gebruik drukspreidende kussens, matrassen of onderlagen 
voor optimale drukspreiding en optimalisering van
het microklimaat (zoals een low air loss matras, reactief of 
alternerend matrassysteem).7

a.
b.

c.

Bescherm de huid rondom drains en stoma’s.
Plaats de penis tussen de benen, positioneer de 
blaassonde richting de voeten, en controleer of er geen 
druk is aan de binnenzijde van de dijen.
Gebruik hydrocolloïden op zones waar wrijving een 
probleem is (zoals de wangen en neusbrug) indien 
silicone schuimverbanden niet beschikbaar zijn.6

Breng een zelfklevend meerlagig silicone schuimverband aan 
op beenderige uitsteeksels/drukpunten en bij fragiele huidzones. 
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HYDRATEER DE HUID
TWEEMAAL DAAGS
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Maak gebruik van glijlakens of glijzeilen.

Positionering / 
herpositionering2

Positionering
1 5-7 personen 

Eén specialist is 
verantwoordelijk 
voor de 
beademing

Gebruik hulpmiddelen om de patiënt te draaien en te 
positioneren. Draai de patiënt eerst in een 90° zijligging en 
verzeker dat alle infuuslijnen zich in een correcte positie 
bevinden alvorens de patiënt in buikligging te draaien. 
Controleer de endotracheale tube en de nasogastrische 
sonde en controleer of er geen druk uitgeoefend wordt op de 
mond, lippen of neusgaten. Verwijder de EKG elektrodes t.h.v. 
de borst en breng ze aan op de rug. 

Vermijd drukpunten door het 
gebruik van fluidised 
positioneringskussens 
of luchtkussens.

Gel- en positioneringskussens.

Gebruik wigkussens met zachte 
randen om de voeten op te tillen. 
Controleer of de tenen zweven 
en niets aanraken.

Kussens: 3 tot 4, afhankelijk van de 
lengte/breedte van de patiënt.

4 Draaien 
Draai de patiënt  in de richting 
van het beademingstoestel.
Controleer of er geen tractie is 
op de infuusleidingen.

5 Positioneer
Positioneer de patiënt in de 
zwemmerspositie. Richt het 
hoofd naar de arm in abductie 
(de arm mag niet meer dan 
70° in abductie liggen). Vermijd 
plexus brachialis letsels. 

Alternatief: wanneer de aanbevelingen niet beschikbaar zijn. 

Plaats een 
absorberende 
onderlegger 
onder het 
gezicht van de 
patiënt om 
secreten te 
absorberen.

2

Drukverdeling 3
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Zorgverleners dienen  
getraind te zijn in het 
positioneren van 
patiënten om 
complicaties te 
vermijden.



2 Verander de lichaamshouding 
Vermijd hyperextensie van de arm.
Verander telkens de positie van het been bij het veranderen 
van de armrichting.
Controleer de enkels op drukletsels.
Wees zeker dat de positioneringskussens correct zijn geplaatst onder 
de borst en het bekken om de intra-abdominale druk te verminderen.
Voer minstens elke twee uur kleine bewegingsveranderingen uit.
Positioneer het bed in 30° anti-trendelenburg  om gezichtsoedeem 
te voorkomen. 

Controle 
en bijsturing3

1 herpositioneer het hoofd
Iedere 2 tot 4 uur zoals voorgeschreven.
Ondersteun het hoofd; plaats de nek in een neutrale positie.

Beoordeel de huidstatus3
Wees zeker dat medische hulpmiddelen geen 
druk- en schuifkrachten veroorzaken; controleer 
de omliggende huid.
Controleer de beenderige uitsteeksels en 
kwetsbare zones op de correcte positionering 
en aanwezige bescherming.
Controleer of de genitaliën niet worden 
samengedrukt tussen de benen en controleer 
of de borsten drukvrij liggen.

- Verzeker dat de ogen vrij zijn van druk.
- Controleer de tong op oedeem.
- Controleer onder de endotracheale tube, wees alert voor drukletsels in de mond.
- Breng opnieuw een alcoholvrije barrièrefilm aan in de mondhoeken. 
  en op alle zones die worden blootgesteld aan secreten/vocht.
- Wees zeker dat de oren niet zijn geplooid of worden samengedrukt.

Documenteer de 
huidbeoordeling bij 

elke observatie; 
voor, tijdens en na 

positionering in 
buikligging
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Disclaimer:  Deze richtlijn is enkel ontwikkeld voor educatieve doeleinden. 
Volg de aanbevelingen van de fabrikant bij het gebruik van specifieke hulpmiddelen. 
Volg het beleid van de organisatie en stem het zorgplan steeds af op maat van de patiënt.
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Positionering / herpositionering

Controle en bijsturing

Voorbereiding
1. Verzorg de ogen en hydrateer de huid

2. Herplaats de endotracheale tube en fixeer met tape 

3. Breng een alcoholvrije en vloeibare barrièrefilm aan

4. Hecht de infuusleidingen

5. Bescherm de hoogrisicozones

6. Gebruik specifieke hulpmiddelen en materialen

1. 5 tot 7 personen

2. Positioneer met behulp van hulpmiddelen  

3. Herverdeel de druk  

4. Draai

5. Positioneer

1. Herpositioneer het hoofd

2. Verander de lichaamshouding

3. Beoordeel de huid

4. Documenteer de huidbeoordeling

CHECKLIST

RAADPLEEG HET VOLLEDIGE DOCUMENT VOOR MEER DETAILS   | 2020 Skin Integrity Research Group | www.skintghent.be/en

1

2

3


