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Ondanks de toenemende kennis met betrekking tot 
de etiologie van doorligwonden (National Pressure 
Ulcer Advisory Panel {NPUAP}, European Pressure 
Ulcer Advisory Panel {EPUAP}, Pan Pacific Pressure 
Injury Alliance {PPPIA} 2014) zijn artsen nog steeds 
op zoek naar doeltreffende preventieve strategieën 
om de afbraak van weefsel te voorkomen. Even 
belangrijk is de vereiste voor rendabele oplossingen 
voor de preventie en behandeling van doorligwonden 
(Palfreyman and Stone 2015). Enkele manieren om 
preventie te benaderen zijn de vroege beoordeling 
van risicofactoren en het bieden van geschikte 
interventies, waaronder herpositionering en 
drukverdelende materialen (waaronder matrassen 
en kussens) (Chou et al 2013). 

In de huidige richtlijnen is sprake van de term 
‘herverdeling van de druk’ om matrassen, 
oplegmatrassen, kussens en zetels te beschrijven 
(National Institute for Health and Care Excellence 
{NICE} 2014) waarbij fabrikanten van dergelijke 
producten aangeven dat deze systemen de druk 
verminderen die wordt uitgeoefend op de interface 
tussen de patiënt en het contactoppervlak. Het doel 
van dit literatuuroverzicht is een overzicht te bieden 
van de beschikbare onderzoeksgegevens om het 
gebruik van een dergelijk gamma drukherverdelende 
hulpmiddelen (Repose®, Frontier Therapeutics 
Limited) te ondersteunen.

Inleiding

Hoe Repose® werkt
Het Repose®-productgamma is vervaardigd 
uit een thermoplastische polyurethaanfilm, een 
dampdoorlatend materiaal dat in meerdere 
richtingen rekbaar is en een niet-allergene, zachte en 
gladde gebruikersinterface biedt die schuifkrachten 
en frictie tot een minimum beperkt en zodoende 
weefselschade voorkomt. Het bestaat uit een enkele 
luchtcel en wordt beschreven als een reactieve 
matras, wat inhoudt dat kleine bewegingen 

resulteren in een interfacedruk die gelijk wordt 
verdeeld over het volledige oppervlak. Repose® 
is niet geschikt voor personen die meer dan 139 
kg wegen of die onstabiele breuken hebben of 
voor situaties waarin de persoon niet volledig kan 
worden ondersteund door het Repose-product. 
Vak 1 geeft een overzicht van het productgamma 
dat momenteel verkrijgbaar is.

Evaluatie van het bewijs

Het Repose®-productgamma werd de laatste 
18 jaren aanzienlijk verbeterd, waarbij de oor-
spronkelijke Repose-matras werd ontwikkeld in het 
kader van een gezamenlijk commercieel initiatief 
van het Universitair Ziekenhuis van Wales en de 
Frontier Medical Group in Zuid-Wales. Steeds meer 
bevindingen staven de doeltreffendheid van het 
gamma Repose®-producten, die volgens recente 
schattingen van het bedrijf vandaag worden 
gebruikt voor meer dan 3 miljoen patiënten.

Eén van de eerste gerandomiseerde gecontroleerde 
studies waarin de doeltreffendheid van de Repose-
matras werd onderzocht, werd uitgevoerd 
door Price et al (1999). Zoals de titel van de 
daaropvolgende publicatie suggereerde, sprak 
deze studie ‘het decubitusparadigma tegen’, 
aangezien zij aangaf dat een opblaasbaar matras- 
en kussensysteem met een lage eenheidskost 
(Repose®) gelijkwaardig was aan een dynamische 
ondersteunende matras gebruikt in combinatie met 

een kussen met alternerende druk. De steekproef 
omvatte 80 patiënten met een gebroken femurhals 
die gerandomiseerd werden naar de oplegmatras 
en het kussen van Repose® (Groep A) of de 
dynamische matras in combinatie met het kussen 
met alternerende druk (Groep B). Er werd bepaald 
dat alle patiënten een erg hoog risico liepen om 
weefselschade te ontwikkelen volgens de Medley 
Scale, die specifiek werd ontworpen voor gebruik 
met orthopedische patiënten (Williams 1992). 
De deelnemers kregen de standaardverzorging 
volgens de beste praktijken, waaronder regelmatig 
herpositioneren. De huidschade werd op vier 
ogenblikken beoordeeld: bij de opname in de 
studie, voor de operatie, zeven dagen na de 
operatie en tijdens een opvolging 14 dagen na de 
operatie. De gegevens voor de toestand van de 
huid aan het einde van de twee weken durende 
opvolgingsperiode gaven aan dat het merendeel van 
de patiënten in beide groepen geen weefselschade 
had ontwikkeld > Tabel 1. 

Normaal Aanhodende       
erytheem

Blaar Vorming Oppervlakkige 
/ Subcutane 

necrose

Aantal patiënten 
met decubitus

Beoordeling Stadium 0 1 3 4

Opname Groep A    

Groep B

26                   

27

12                   

11

1                      

0

1                      

2

14/40           

13/40

Voor de         

operatie

Groep A        

Groep B

29                   

29

6                      

4

1                      

1

0                      

3

7/36               

8/37

7 dagen na de 

operatie

Groep A     

Groep B

26                   

26

3                      

4

2                      

1

1                        

0

6/32               

5/31

14 dagen na de 

operatie

Groep A     

Groep B

19                  

22

2                      

2

0                      

1

3                      

1

5/24            

4/26

Tabel 1: Maximale decubitusscore volgens tijdstip van beoordeling en behandelingsgroep
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De auteurs onderzochten ook de door de patiënt 
gemelde comfortscores en toonden aan dat er 
geen statistisch significant verschil bestond tussen 
het gemelde comfort voor beide matrassen. Price 
et al onderzochten ook de eenheidskosten van 
de matrassen en stelden vast dat het ‘low-tech’ 
systeem 50% goedkoper was dan het alternerende 
systeem (op basis van de prijzen in 1998). Op 
basis van deze bevindingen suggereerden de 
auteurs dat de goedkope Repose®-matras en 
kussens een haalbaar alternatief boden voor de 
meer geavanceerde, duurdere drukontlastende 
systemen. Deze bevindingen plaatsten de destijds 
heersende meningen over de noodzaak van 
dynamische drukontlastende systemen in vraag. 
Later werd in een studie door Bale et al (2001) de 
voorziening van hulpmiddelen ter preventie van 
decubitus aan de hiel bij patiënten in een acute 
ziekenhuisomgeving onderzocht. Dit onderzoek 
kwam er naar aanleiding van gegevens die 
aangaven dat decubitus steeds vaker voorkwam 
aan de hielen. In fase 1 van de studie voerden de 
auteurs een audit uit om na te gaan welke types 
hulpmiddelen werden gebruikt. Bale et al stelden 

vast dat het merendeel van de patiënten (76,8%, 
n = 289) helemaal geen voetondersteuning kreeg. 
In fase 2 evalueerden de auteurs het gebruik van 
de Repose® hielbeschermer bij 100 opeenvolgende 
patiënten. De toestand van de huid op de hielen 
werd beoordeeld met behulp van de EPUAP 
(1999)-classificatie, daarnaast werden er op twee 
momenten gegevens verzameld met betrekking tot 
de patiënteigenschappen, de klinische diagnose, 
de periode tussen de opname en de aanvraag van 
het hulpmiddel, het type afdeling en het comfort 
van de patiënten; de dag waarop het hulpmiddel 
werd verstrekt en dag 10. De gemiddelde leeftijd 
van de steekproef bedroeg 70,5 jaar (bereik 18-
100 jaar), de gemiddelde Waterlow-score bedroeg 
16,1 (SA = 3,3). Een derde van de deelnemers was 
afkomstig van een orthopedische afdeling, een 
kleinere groep van de eenheid intensieve zorgen 
en van de operatieafdeling (respectievelijk 31% 
en 22%). In het algemeen waren de patiënten 
relatief immobiel, waarbij 86% van de patiënten 
voortdurend in bed lag of slechts korte periodes uit 
bed kwam >  (Figuur 1).
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Figuur 1 : Mobiliteit van patiënten

Elke hiel werd op dag 0 beoordeeld. De gegevens 
toonden aan dat het merendeel van de patiënten 
schade in graad 1 had opgelopen (respectievelijk 

linkerhiel n = 65, rechterhiel n = 65). Tegen dag 10 
was er een verbetering in de graad van de schade 
aan de hielen zichtbaar (Tabel 2).

Zoals bij de vorige studie van Price et al (1999) 
evalueerden Bale et al het comfort van de patiënt 
als eindpunt en besloten ze dat er een significante 
verandering was in de comfortscore van dag 0 tot 

dag 10, waarbij deelnemers een hoger comfort 
meldden in de hielzone na het gebruik van de 
hielbeschermer (P < 0,0001) (Tabel 3). 

Linkerhiel (n = 88) Gezond Graad 1 Graad 2 Graad 3 Graad 4

Dag 0                   

Dag 10

11                        

43

65

41

12

4

0

0

0

0

Rechterhiel (n = 91) Gezond Graad 1 Graad 2 Graad 3 Graad 4

Dag 0                 

 Dag 10

9                         

45

66

32

14

13

  Wilcoxon-rangtekentoets z = 6, 17, P < 0,0001

Gemiddelde SA Mediaan Min. Max.

Dag 3                   2,0                        0,5 2 1 3

Dag 10 1,8 0,5 2 1 3

  Wilcoxon-rangtekentoets z = 6, 17, P < 0,0001

Tabel 2 : Toestand van de huid aan hielen

Tabel 3 : Patiëntencomfort op basis van een vijfpuntsschaal
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Het studieprotocol sloot een langere opvolging uit, 
maar de bevindingen toonden wel verbeteringen 
aan in de ernst van de weefselschade aan de hiel 
evenals het door de patiënt gemelde comfort. Deze 
studie bracht het probleem van decubitus aan de 
hielen bij patiënten met een beperkte mobiliteit 
onder de aandacht en suggereerde dat het gebruik 
van een hielbeschermer een positieve impact kon 
hebben op de toestand van de hiel in de loop van 
de tijd.

Een klinische evaluatie van het gebruik van de 
Repose®-hielbeschermer werd uitgevoerd door 
Wilson (2002) als reactie op plaatselijke gegevens 
die wezen op het probleem van de incidentie van 
decubitus aan de hielen bij oudere patiënten met 
een gebroken femurhals. Het gebruik van het 
hulpmiddel werd over een periode van 3 maanden 
beoordeeld. Tijdens de studieperiode droegen 38 
patiënten de hielbeschermers aan beide hielen (n= 
76 hielen). Daarvan werd bij 83% (n = 63 hielen) 
drukschade in fase 1 vastgesteld (met behulp van 
de Stirling-classificatieschaal). De auteur meldde 
dat de toestand van een klein aantal patiënten 
erop achteruitging, maar dat de schade verbeterde 
na verder gebruik. Hoewel het om een beperkte 

studie gaat, ondersteunen de resultaten de vorige 
bevindingen van Bale et al (2001) dat het gebruik 
van de hielbeschermer kan leiden tot verbeteringen 
bij vroegtijdige hielschade.

De vaststelling dat het gebruik van de Repose®-
matras een positief effect leek te hebben op het 
comfort van de patiënt gaf aanleiding tot een vier 
weken durende prospectieve studie door Price et 
al (2003) om de impact van het gebruik van de 
matras op de gemelde pijnniveaus te onderzoeken. 
De studie omvatte patiënten van een poliklinische 
reumatologieafdeling die last hadden van chronische 
pijn en slaapstoornissen. Twintig patiënten werden 
ingeschreven in de studie met als primair eindpunt 
gegevens met betrekking tot door de patiënt 
gemelde veranderingen in de hoeveelheid slaap 
en de frequentie van slaapstoornissen. Secundaire 
eindpunten waren door de patiënt gemelde 
veranderingen in pijn en het gebruik van pijnstillers. 
De auteurs beschreven de gegevens van 19 
patiënten (allemaal vrouwen) en meldden statistisch 
significante verbeteringen voor de gemiddelde duur 
van de slaap, onderbrekingen van de slaap en een 
vermindering van de pijn als gevolg van het gebruik 
van de matrasopleg (p < 0,001). (Tabel 4).

Price et al erkenden dat de steekproef vooral 
uit vrouwen bestond en suggereerden dat er 
in toekomstige studies mannelijke deelnemers 
moesten worden opgenomen. De auteurs erkenden 
ook de mogelijke impact van het Hawthorne-effect 
op individuen die al jarenlang met chronische pijn 
en gerelateerde slaapstoornissen hadden geleefd, 
aangezien de wekelijkse thuisbezoeken zelf tot 
verbeteringen zouden kunnen hebben geleid. 
Price et al meldden echter ook dat het gebruik van 
pijnstillers bij 13 van de 20 deelnemers gedaald was. 
De resultaten van deze kleine studie suggereerden 
dat het Repose®-matrassysteem een positieve 
impact had op de kwaliteit en de kwantiteit van de 
slaap voor een groep individuen met chronische 
pijn. 
In 2005 deden Osterbrink et al verslag over 
een gerandomiseerde, vergelijkende studie ter 
evaluatie van de werkzaamheid van het Repose®-
productgamma waarin ook een oplegmatras, 
kussen, hielbeschermers en een wigkussen 
waren inbegrepen. Het product waarmee werd 
vergeleken, was een alternerend matrassysteem 
met kleine of grote cellen. Voor deze studie 
moesten de deelnemers minimaal decubitus van 
graad 2 hebben (decubitusclassificatiesysteem 
niet vermeld) en werden zij gekozen uit patiënten 

die in het ziekenhuis waren opgenomen of in 
een verzorgingstehuis werden verzorgd. Vijftig 
patiënten werden gerandomiseerd naar een van 
de matrassystemen en werden gedurende 28 
dagen opgevolgd. Tijdens deze periode werden 
parameters over de wondgenezing verzameld. De 
resultaten toonden aan dat het Repose®-systeem 
betere resultaten opleverde voor het aantal genezen 
wonden en de tijd die nodig was om de wond te 
laten genezen (p = 0,009). Het Repose®-systeem 
bleek voor dezelfde parameters vergelijkbaar met 
de matras met grote cellen. De auteurs evalueerden 
ook de tevredenheid van de patiënten over de 
matras die ze hadden gekregen. De resultaten 
toonden aan dat patiënten in het algemeen meer 
tevreden waren met het Repose®-systeem dan 
met de andere matrassen. Deze resultaten zijn 
vergelijkbaar met de oorspronkelijke studie door 
Price et al (1999) die aantoonde dat een statisch 
drukherverdelingshulpmiddelen gelijkwaardig was 
aan een dynamisch systeem.
MacFarlane en Sayer (2006) verrichtten twee 
onafhankelijke klinische evaluaties van het Repose®-
productgamma om de impact op de incidentie van 
decubitus, het gebruiksgemak van de producten 
en de prijs-kwaliteitsverhouding te bepalen. Bij de 
eerste evaluatie werd het gebruik van Repose®-

Duur van de 
slaap (uur)a

Frequentie 
van onder-
brekingenb

Frequentie 
van onder-
brekingen 

(min)c

Pijn tijdens 
de dagd

Pijn tijdens 
de nachte Pijn (ergst)f Pijn (best)g

Gemiddelde (standaardafwijking) Mediaan (bereik)

Baseline 3,8     (2,1) 4,9    (2,1) 25,3    (13,6) 6    (4-9) 7    (3-9) 8,5    (6-10) 5    (3-6)

Week 1 4,2     (1,7) 4,3    (1,8) 20,8    (13,6) 6    (3-8) 6    (3-8) 8,5     (6-10) 4     (3-6)

Week 2 5,3     (1,5) 3,0    (1,4) 16,3    (13,6) 5    (3-7) 5    (3-8) 7,5     (5-10) 4    (3-6)

Week 3 5,8     (1,6) 2,7    (1,5) 15,3    (9,6) 5    (3-7) 5    (3-7) 8        (5-10) 4    (3-6)

Week 4 6,4     (1,7) 2,3    (1,3) 14,2    (9,8) 5    (3-6) 5    (3-7) 7        (4-10) 4    (3-5)

a ANOVA = 52,67, df =4, p < 0,0009                              d ANOVA = 37,88, df =4, p < 0,0009                                f ANOVA = 47,48, df =4, p < 0,0009

b ANOVA = 48,77, df =4, p < 0,0009                              e ANOVA = 49,71, df =4, p < 0,0009                                g ANOVA =12,18 df =4, p = 0,016

c ANOVA = 38,13, df =4, p < 0,0009

Tabel 4 : Veranderingen in slaap en pijnscores
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Figuur 2 : Evaluatie door de gebruiker van het gebruik van de Repose®-matrasopleg

In een tweede evaluatie waarover in dezelfde 
publicatie verslag werd gedaan, beschreven 
MacFarlane en Sayer de resultaten van een 
verandering van matrassen in een ziekenhuis met 
460 bedden. Het Repose®-oplegsysteem werd 
geïntroduceerd als een tussenstap tussen de 
standaardziekenhuismatrassen uit schuim en het 
latere gebruik van een matras met alternerende 
druk. In het totaal werden er 136 oplegmatrassen 
gebruikt op de geselecteerde afdelingen waaronder: 
acute opnames, intensieve zorgen, infectieziekten, 
oncologie, reumatologie, ademhalingsziekten, 
chirurgie, gastro-intestinale aandoeningen en erg 
afhankelijke patiënten. De auteurs gebruikten de 
Stirling Pressure Sore Severity Scale (SPSSS) om 
de huidschade te beoordelen en meldden dat 78 
patiënten (van een totaal van 448) huidschade 

hadden. De SPSSS omvat echter een wegdrukbare 
roodheid (graad 1), als deze patiënten worden 
uitgesloten, bedroeg het werkelijke aantal patiënten 
met ernstigere niveaus van weefselschade daarom 
32 (Graad 2, n = 25). (Tabel 5).

Tabel 5 : Prevalentie van decubitus (juli 2000)

Tabel I. Prevalentie van decubitus in het Western 
General Hospital juli 2000 (TVN audit)

Totale patiëntenpopulatie: 448
Totaal decubitus: 78
Graad I wegdrukbare roodheid: 46% (10%)
Graad 2: 25 (6%)
Graad 3 / 4: 7 (2%)

*Graden gemeten met behulp van de Stirling-schaal

hielbeschermers beoordeeld op een orthopedische 
afdeling met 24 bedden. Gegevens van een 
vorige audit gaven een incidentiepercentage van 
17% aan voor alle niveaus van weefselschade. 
De gegevens werden verzameld gedurende een 
periode van 3 maanden en al het personeel was 
opgeleid in het gebruik van de hielbeschermers. 
De auteurs verzamelden gegevens over de 

drukschade, de Waterlow-score, de toestand van 
de huid en een evaluatie van het product door de 
verpleegkundigen. Tijdens de auditperiode namen 
44 patiënten deel aan de evaluatie; geen van hen 
ontwikkelde decubitus aan de hiel. De gegevens 
van de gebruikersevaluatie waren positief over het 
gebruiksgemak (Figuur 2).

MacFarlane en Sayer stelden vast dat het gebruik 
van het oplegsysteem bij sommige patiënten 
(aantallen niet vermeld) tot een verbetering in de 
graad van de schade leidde. Net zoals bij eerdere 
studies meldden de patiënten dat het Repose®-
oplegsysteem comfortabel was. Een ruwe 
schatting van de mogelijke kostenbesparingen 
van het gebruik van het oplegsysteem gaf aan dat 
het gebruik van de oplegmatras tot een mogelijke 
kostenbesparing van £ 34,603 leidde gedurende 
een periode van zes maanden. De auteurs gaven 
toe dat een nauwkeurigere bepaling van de 
kostenefficiëntie van het product noodzakelijk was. 
In het algemeen ondersteunde dit bewijs het idee 
dat het gebruik van Repose®-hielbeschermers 
en -matrassen kan helpen om de prevalentie van 
decubitus te beperken, maar wees het ook op de 
rol van de hulpmiddelen bij het verbeteren van de 
toestand van de huid bij minder ernstige schade.
Fray en Hignett (2009) beschrijven een nieuwe 

ontwikkeling van het Repose®-hulpmiddel 
om de overdracht van patiënten in liggende 
positie, d.w.z. van het bed naar een brancard, 
te vergemakkelijken. De Repose Companion® is 
gebaseerd op het Repose®-matrassysteem en 
is een transferhulpmiddel dat is ontworpen om 
bij de patiënt te blijven na de verplaatsing. De 
auteurs namen vier experimentele groepen van 
hulpmiddelen op; glijlaken met glijrollen, paar enkele 
glijlakens, gewatteerd glijlaken met glijrollen en het 
Repose Companion®-hulpmiddel. De deelnemers (n 
= 21, 7 groepen) waren professionele zorgverleners 
met een erg goede kennis van patiëntverzorging 
d.w.z. verpleegkundigen, fysiotherapeuten en 
rugspecialisten. In elke groep trad een van de 
deelnemers op als de ‘patiënt’. De auteurs 
voerden een aantal metingen uit, waaronder een 
gedetailleerde analyse van de taak op basis van 
observaties van videobeelden, om zo na te gaan 
welke aspecten van de taak de deelnemers ertoe 
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Gemiddelde score / rang Glijrollen
Paar vlakke

Lakens

Gewatteerde

glijrollen

Repose 

Companion

Comfort insteek 3,07/3 2,64/2 3,29/4 1,00/1

Comfort transfer 3,14/3 2,71/2 3,14/3 1,00/1

Benodigde tijd 2,79/3 2,64/2 3,43/4 1,00/1

Veiligheid vervoer 2,79/3 2,64/2 3,36/4 1,21/1

Algemene prestaties 2,79/3 2,79/2 3,29/4 1,00/1

Tabel 6 : Vergelijkende score en rangorde voor patiëntgegevens

Tabel 7 : Incidentie van decubitus (categorie 2 en hoger) per aandoening

De meest recente studie waarin het gebruik van 
de Repose®-matras werd onderzocht, werd 
uitgevoerd door Leen et al (2013). Deze auteurs 
vergeleken het gebruik van een visco-elastische 
schuimmatras zonder meer (Duosmart, Kabelwerk 
Eupen, België) met dezelfde matras in combinatie 
met Repose®. Dit was een prospectieve studie 
in één centrum die werd uitgevoerd in een 
verzorgingstehuis. Tijdens de eerste zes maanden 
werden 41 patiënten van 65 jaar of ouder met een 
Braden-score van 19 of lager zonder bestaande 
drukschade gerandomiseerd naar twee groepen; 
21 patiënten werden op de schuimmatras (controle) 
gelegd en 20 patiënten werden verzorgd op de 
schuimmatras plus de oplegmatras (interventie). 
In de tweede (crossover) zes maanden namen 19 
patiënten van de oorspronkelijke cohort deel in 

elke groep, die elk als hun eigen controle optraden. 
Alle patiënten kregen een statisch luchtkussen als 
ze uit bed zaten. De patiënten werden enkel ‘s 
nachts geherpositioneerd als ze niet wegdrukbaar 
erytheem ontwikkelden. Het primaire eindpunt voor 
de studie was de ontwikkeling van decubitus van 
categorie 2, 3 of 4 (aan de hand van het EPUAP-
classificatiesysteem). De baseline demografische 
gegevens toonden aan dat de gemiddelde leeftijd 
van de patiënten 80,8 en 79,1 jaar bedroeg voor 
respectievelijk de controle- (CG) en interventiegroep 
(IG). Het merendeel van de deelnemers in de CG 
en IG waren vrouwen (respectievelijk 18 vs. 14) en 
hadden de diagnose dementie gekregen (18 vs. 
16). Tabel 7 geeft een overzicht van de incidentie 
van decubitus tijdens de periode van 12 maanden.

Visco-elastische schuimmatras (n = 40)* Visco-elastische schuimmatras met statische 
lucht oplegmatras (n = 39)**

P-waarde

Totaal aantal 
decubitus

n = 8

Locatie

n = 2

Locatie

Bekken

zone

Hiel Bekken

zone

Hiel

Categorie 2 2 4 2 1 1 P = 0,087

3 1 1 0 0 0

4 0 0 0 0 0

Herpositioner-
ing

(‘s nachts)

8 1 P = 0,014

* 21 eerste periode en 19 tweede periode van de studie    /    ** 20 eerste periode en 19 tweede periode van de studie

aanzetten zich te forceren. De auteurs onderzochten 
de beelden ook op de naleving van de instructies 
van de fabrikant bij het gebruik van het hulpmiddel. 
Het uiteindelijke eindpunt was te meten hoe lang 
het duurde om de verplaatsing uit te voeren. De 
‘patiënt’-ervaring werd ook geëvalueerd, evenals 
de veiligheid en het comfort van de taken. 
De resultaten toonden aan dat de deelnemers het 

Repose Companion®-hulpmiddel een hogere score 
gaven met betrekking tot krachten, benodigde tijd, 
complexiteit en algemene prestaties. De door de 
‘patiënt’ gemelde gegevens gaven aan dat het 
Repose-hulpmiddel de voorkeursoptie was (tabel 6) 
waarbij een score van 1,00 een positiever resultaat 
aangeeft. De gegevens met betrekking tot de tijd 

De resultaten tonen aan dat acht patiënten in de 
groep die verzorgd werd op de schuimmatras 
decubitus hebben ontwikkeld. Het ging hoofdzakelijk 
om decubitus van categorie 2, die vaker voorkwam 
op de hiel. In de twee gevallen waarin de patiënten 
decubitus van categorie 3 hadden ontwikkeld, 
werden deze individuen overgebracht naar een low 
air-lossmatras. In de interventiegroep ontwikkelden 
twee patiënten decubitus van categorie 2 gedurende 
de 12 maanden durende periode. Dit is gelijk aan 
een 22,2% hoger risico om decubitus te ontwikkelen 
bij gebruik van de schuimmatras zonder meer, 

tegenover 5,2% bij gebruik van de combinatie. Dit 
was echter geen statistisch significante bevinding 
(p > 0,05). Deze studie gaf aanleiding tot een debat 
over de noodzaak van herpositionering wanneer 
verschillende contactoppervlakken worden gebruikt, 
iets wat in de huidige NPUAP/EPUAP/PPPIA 
(2014)-richtlijnen wordt behandeld met betrekking tot 
het gebruik van oplegmatrassen en matrassen voor 
patiënten die een hoog risico lopen. Hun aanbeveling 
is dat oplegmatrassen en matrassen moeten 
worden overwogen wanneer frequent handmatig 
herpositioneren niet mogelijk is.
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Figuur 3 : Bewijsniveaus ter ondersteuning van het gebruik van Repose®

Een onderzoek van de bevindingen die het gebruik 
van het Repose®-gamma ondersteunen, heeft 
aangetoond dat er heel wat klinisch relevant onderzoek 

voorhanden is dat het gebruik en de doeltreffendheid 
van de producten aantoont (figuur 3). 
 

De preventie van decubitus blijft een grote uitdaging 
voor artsen. Het verstrekken van een contactoppervlak 
dat de druk herverdeelt, is een belangrijk element van 
een algemene strategie om decubitus te voorkomen. 
De bevindingen die het gebruik van het Repose®-
productgamma ondersteunen, beslaan bijna twee 
decennia en benadrukken de veelzijdigheid van 
dit oplegsysteem met statische lucht ten aanzien 

van de preventie en behandeling van decubitus. 
Hoewel de nadruk vaak ligt op hogere bewijsniveaus 
om de klinische praktijk te ondersteunen, d.w.z. 
systematische evaluaties en meta-analyses, schuilt 
de sterkte van het onderzoek om de doeltreffendheid 
van het Repose®-productgamma aan te tonen 
erin dat werd gekozen voor klinisch relevante 
onderzoeksvormen.

Bespreking Resultaat

Referenties

De originele RCT en latere klinische evaluaties 
hebben aangetoond dat de Repose®-
hielbeschermer kan helpen om minder ernstige 
weefselschade te genezen (Price et al. 1999, Wilson 
2002, MacFarlane en Sayer 2006). Het merendeel 
van de bevindingen heeft aangegeven dat er ook 
voordelen zijn waargenomen ten aanzien van 
een verbeterd comfort van de patiënt (Bale et al., 
2001) en dat het gebruik van de Repose®-matras 
bij patiënten met chronische reumatologiepijn het 
slaappatroon kan verbeteren en de noodzaak 
van pijnstillers mogelijk kan verminderen (Price et 

al., 2003). Met betrekking tot het verplaatsen en 
omgaan met de patiënten heeft één studie met 
vrijwilligers aangetoond dat de nieuwe Repose® 
Companion het voordeel bood dat het gebruik van 
het hulpmiddel zou kunnen helpen om patiënten 
sneller te verplaatsen (Fray en Hignett 2009). 
Later onderzoek suggereerde dat het gebruik 
van een statische luchtoplegmatras met een 
visco-elastische schuimmatras de noodzaak van 
herpositioneren zou verminderen, zelfs bij patiënten 
die een hoog risico lopen (van Leen et al., 2013).
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