
Workshop: 
Test je kennis over 

decubitus en IAD-letsel.
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Welkom



Doelstelling:

Het doel van deze workshop is om je 
kennis m.b.t. de verschillen van 

decubitus en IAD-letsel op te frissen.



Tijd voor actie:

Pak je telefoon.
Ga naar www.socrative.com
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Vraag 1:

Wat is IAD?

A. Drukletsel in het genitale gebied
B. Incontinentie geassocieerde dermatitis
C. Smetten
D. Roodheid door warmte



Defenitie: IAD

Incontinentie-geassocieerde dermatitis (IAD) is een 
specifieke vorm van irritante contact dermatitis die 
gekenmerkt wordt door roodheid en 
oedeemvorming van de peri-anale of genitale huid. 
In specifieke gevallen gaat IAD gepaard met blaren, 
erosie of een secundaire huidinfectie (Gray et al., 
2012). De etiologie van IAD is complex en 
multifactorieel (Beeckman et al., 2009). 
Verweking van de huid, ontstaan door overmatige 
blootstelling aan vocht, chemische en fysische 
irritatie bevorderen de doorlaatbaarheid van de 
huid waardoor de huidbarrière functie aangetast 
wordt (Mugita et al., 2015).



Kortom:

IAD is huidletsel door de inwerking van urine, 
ontlasting in het peri-anale en genitale gebied. 





Vraag 2:
Hoe kun je IAD-letsel voorkomen?
(meerdere antwoorden mogelijk)
- Huid op huid contact voorkomen
- Huidverzorging met geparfumeerde producten
- Geen Synthetisch kleding aangeven
- Huid droog fohnen
- Laat je cliënt naast de verwarming plaatsnemen
- 2-3x dgs smeren met proshield
- In bed bij voorkeur om een matje i.p.v. inco-materiaal
- Pas dagelijkse huidzorg toe met gebruik van veel zeep
- Incontinentie materiaal tijdig verschonen
- Vermijd overmatig zweten
- Maak gebruik van scheurlinnen in huidplooien
- Indien nodig: Gebruik maken van een flexiseal
- Indien nodig: Een verblijfskatheter inbrengen



Preventieve maatregelen smetten:



Preventie IAD-letsel
 2-3x dgs smeren met proshield
 Tijdig inco-materiaal verschonen
 In bed liever op een matje ipv inco-material
 Vermijd zeep producten
 Gebruik pH-neutral producten
 Onderzoek waarom iemand incontinent is en probeer

blaastraining
 Overweeg een flexiseal en/of catheter
 Zorg voor juiste voedingstoestand
 Dagelijkse huidobservatie
 Denk aan wisselligging
 Eventueel pijnbestrijding



Vraag 3:

Wat voor type wond is dit?



- IAD catergorie 1A: roodheid zonder klinische
tekenen van infectie

- IAD categorie 1B: aanhoudende roodheid met 
klinische tekenen van infectie

- IAD catergorie 2A: ontvelling zonder klinische
tekenen van infectie

- IAD categorie 2B: ontvelling met klinische
tekenen van infectie

- Decubitus categorie 1
- Decubitus categorie 2



Categorieen IAD









Vraag 4:

Hoe behandel je deze wond?



- Schakel een wonddeskundige in
- 2x dgs smeren een antimycotica
- Starten met een antibiotica
- Huid droog fohnen
- 2x dgs dik insmeren met zink-oxideolie



Behandeling IAD



Vraag 5:

Wat voor wond is dit?



- Brandwond graad 1
- IAD categorie 1A: roodheid zonder klinische

tekenen van infectie
- Decubitus categorie 1



Verschil IAD en decubitus



Vraag 6:

Welk plaatje geeft de juist risicoplaatsen aan in 
rugligging?

A

B

C





Maar denk ook aan:

Wond die ontstaat door druk van:
• Scharen/pennen in bed
• Katheters
• Sondes
• Intubatieslangen
• Trachea-canules
• Gips/braches
• Etc.



Vraag 7:

Welke maatregelen kun je nemen om decubitus 
te voorkomen?





Vraag 8:

Wat is de juiste houding in zit?

A B C

D E F





Vraag 9:

Wat voor wond is dit?
- Decubitus
- IAD-letsel



Vraag 10:

Wat voor wond is dit?
- Decubitus
- IAD-letsel



Afsluiting:

Take home message:
Bedenk altijd wat de oorzaak is van het 
huidletsel in het genitale gebied.




