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Trefwoorden
Decubitus, wondzorg, preventie, behandeling, etiologie

Situering
Decubitus is een gelokaliseerde aandoening van de huid en/of onderliggend weefsel
ten gevolge van een interne respons op een externe mechanische druk, gegeven op
biologisch zacht weefsel, meestal over een benig uitsteeksel. Deze externe
mechanische druk kan een loodrechte kracht zijn op het huidoppervlak (druk), een
parallelle kracht op het huidoppervlak (schuifkracht) of een combinatie van druk en
schuifkracht. De gerapporteerde prevalentie varieert van 8,9% tot 18,1% in
ziekenhuizen en van 6,4% tot 31,4% in woon- en zorgcentra. Het doel van deze cursus
is om studenten een geavanceerd inzicht te geven in de etiologie, epidemiologie,
beleid, management en strategieën om de kwaliteit te verbeteren met betrekking tot
decubitus. De inhoud is aangeleverd door internationaal erkende Europese experts in
het domein. De cursus is georganiseerd in samenwerking met European Pressure
Ulcer Advisory Panel en loopt parallel met een internationale masterclass over
decubitus. Het programma zal een mix zijn van hoorcolleges, workshops, een
rondleiding in de wondzorgafdeling, complexe casus besprekingen, groepswerk…
LET OP: In AJ 2020 - 2021 wordt dit opleidingsonderdeel georgansieerd in
de Catholic University of Portugal (Porto). Er is verplichte aanwezigheid van de
student in deze lessen. De lessen gaan door van 9 - 11 maart 2021.

Inhoud
·
·
·
·
·
·
·

Etiologie en biomechanisme van decubitus
Epidemiologie, diagnose en classificatie van decubitus
Preventie van decubitus (inclusief specifieke patiëntenpopulaties)
Behandeling van decubitus (focus op complexe casussen)
Methoden voor de ontwikkeling van richtlijnen en protocollen
Implementatie, kwaliteitsindicatoren, kwaliteitsbevorderingsprojecten
(Basisprincipes over) onderzoek en decubitus (inclusief gezondheidseconomie)

Begincompetenties
Basiskennis over wondzorg en preventie en behandeling van decubitus
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Beschrijven van de risico-inschatting, beoordeling van de huid, herpositionering,
hulpmiddelen ter preventie en behandeling (matrassen, beschermlagen, kussens,
verbanden), lokale wondzorg, indicaties voor chirurgie, hulpmiddelen ter preventie en
behandeling van decubitus ter hoogte van de hiel en voedingstoestand en hydratatie
ter preventie en behandeling van decubitus.
Klinische vaardigheden hebben in besluitvorming ter preventie en behandeling van
individuele personen met decubitus of met risico op ontwikkeling van decubitus
(evaluatie gebaseerd op casus).
Identificeren en selecteren van decubitus richtlijnen en andere literatuur en hun
relevantie en wetenschappelijke waarde kritisch evalueren.
Benoemen van en reflecteren over het proces van ontwikkeling van richtlijnen en
protocollen en methodes voor kwaliteitsbeoordeling.
Ontwikkellen van een protocol omtrent decubitus in een specifieke gezondheidszorg
context.
Identificeren van processen/factoren die de implementatie van een decubitus
protocol in de praktijk stimuleren of hinderen en het ontwikkelen van strategieën om
de implementatie in de praktijk te verbeteren.

Creditcontractvoorwaarde
Dit opleidingsonderdeel kan niet via creditcontract gevolgd worden
Examencontractvoorwaarde
Dit opleidingsonderdeel kan niet via examencontract gevolgd worden
Didactische werkvormen
Hoorcollege, klinisch hoorcollege, online hoorcollege, online klinisch hoorcollege
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
(Online) hoorcolleges, interactief lesgeven, online leeromgeving
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Referenties
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Evaluatiemomenten
periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Schriftelijk examen, werkstuk
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Schriftelijk examen, werkstuk
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Niet van toepassing
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Eindscoreberekening
Werkstuk = 30% van de totale score
Schriftelijk examen = 70% van de totale score
Elk deelresultaat waarvoor minstens 50 % werd behaald, kan worden overgedragen
naar de tweedekansexamenperiode.
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