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 In de Nederlandse taal is het woord 
‘repose’ niet gekend. Het van het Frans afgeleide 
woord ‘pose’ wel. Dat staat voor een bepaalde 
houding. Repose® doelt daar ook op. In relatie tot 
drukplekken (weefselschade, ontstaan door liggen 
of anderszins) is deze merknaam goed gekozen. 
Het zelfstandig naamwoord refereert namelijk (in 
het Engels) aan een toestand van rust, slaap of 
ontspanning. In de spreektaal wordt ermee bedoeld 
dat iets op een bepaalde plaats wordt bewaard 
of te ruste gelegd. Daarvan is hier ook precies 
sprake. Repose® omvat een groep herbruikbare 
hulpmiddelen (oplegmatras, kussen, baby-
onderlegger, beenbeschermer, hielwig) die, door 
middel van bijgeleverde luchtpompen, met lucht op 
de juiste spanning (12 mmHg) worden gebracht, en 
dienen ter vermindering van druk op de huid door 
herverdeling van die druk en het verminderen van 

schuifkrachten. In geval van de beenbeschermer 
bijvoorbeeld ‘hangt’ de hiel in een contact-vrije 
zone1 en worden de enkels beschermd door een 
zeer dunne (50 µm, iets dunner dan de dikte van 
een gemiddelde menselijke hoofdhaar) en flexibele, 
uitermate elastische laag van polyurethaan. De 
druk op de huid, die in aanraking komt met de 
polyurethaan contactlaag, wordt verminderd. 
Doordat de krachten altijd verticaal op de huid 
worden uitgeoefend, worden schuifkrachten 
geminimaliseerd. De Repose® producten kunnen 
worden ingezet bij patiënten van alle risicogroepen 
voor zowel de preventie als behandeling van druk-
gerelateerde weefselschade2 in samenhang met 
regelmatige inschatting van het risico dat de patient 
heeft op het krijgen van decubitus3 en evaluatie van 
de eventueel aanwezige decubitusletsels. 

Repose® en druk plaatsen

Doorliggen... 
is dat een probleem ?

 Doorliggen is een probleem, ja. Een 
groot probleem. In de Verenigde Staten krijgen 
1,7 miljoen mensen per jaar een doorligwond 
(decubitus, drukulcus). De jaarlijkse kosten voor 
de Amerikaanse gezondheidszorg bedragen 8,5 
miljard dollar (iets minder dan 7,5 miljard Euro). In 
het Verenigd Koninkrijk geeft men ongeveer vier 
procent van het gezondheidszorgbudget per jaar uit 
aan de kosten die gemoeid zijn met doorligwonden, 
en in Nederland is dat ongeveer 1% van het jaarlijkse 

zorgbudget.4  Dat was in 2013 zo’n 800 miljoen 
Euro. In de thuiszorg is wel gemeten dat ruim een 
derde (36.3%) van de patiënten ‘in zorg’ een wond 
heeft (meestal operatiewonden, doorligwonden en 
ulceraties door vaatziekten) en dat vier van de tien 
mensen meerdere wonden hebben.5 Amerikaanse 
decubitus prevalentiecijfers van twintig jaar 
geleden6 varieerden van 4,7% en 9,2% in algemene 
ziekenhuizen tot 17,4% in verpleeghuizen. 
 Recente cijfers van Nederlands onderzoek7, 
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waaraan meer dan 8.000 cliënten hebben deel-
genomen, laten een gemiddelde zien van 12,6% tot 
18,5% in algemene ziekenhuizen. Wel moet hierbij 
worden opgemerkt dat dit prevalentiepercentage 
betrekking heeft op de categorie cliënten met het 
hoogste risico om decubitus te krijgen (Bradenschaal 
score <15) én dat decubitus Categorie I niet is 
meegenomen. Over het geheel gezien fluctueert 
de Nederlandse prevalentie de laatste jaren tussen 
de twee en  de vijf procent en komt decubitus qua 
anatomische locatie het meeste voor op de stuit 
(40%) en de hiel (30%). Het grote aandeel dat deze 
twee lokalisaties innemen zou mogelijk in verband 
kunnen staan met de bevinding dat het inzetten 
van wisselligging en het vrij leggen van de hielen 
weinig wordt toegepast (respectievelijk 15,2% 
en 20,9%). In 2008 werd in België voor het eerst 
een decubitusprevalentieonderzoek uitgevoerd. 
In 84 ziekenhuizen werden bijna 20.000 patiënten 
gescreend en daarbij een decubitusprevalentie 
gevonden van 12,1%. Een hoge lokalisatie was ook 
hier de hiel: 47% van alle decubituslaesies.8 Ook in 
Amerikaans werk9 werd - in een dwarsdoorsnede 
onderzoek bij 792 patiënten - gezien dat preventieve 
hulpmiddelen in slechts 15% van de patiënten 
daadwerkelijk werden ingezet. Zelfs bij de mensen 
met een hoog risico op het krijgen van drukletsel 
werd bij de helft (49%) geen gebruik gemaakt van 

preventieve middelen. Hoewel kosten tegenwoordig 
een steeds zwaarwegender factor lijken te worden 
voor het nemen van beslissingen in de zorg, dient ook 
aandacht te worden gegeven aan de niet-monetaire 
last die dit probleem met zich meebrengt.  
 Pijn, infectie, onwelriekende wonden, niet 
kunnen werken, psychische klachten, verlenging 
van ziekenhuisopname, en zelfs een verhoogde 
kans op overlijden tonen aan precies hoe groot 
dit probleem is.10,11 Doorligwonden vormen in de 
ziekenhuispopulatie ook een reservoir van bepaalde 
pathogene microben, zoals de enterokokken12 
en dragen zo bij aan de groeiende problematiek 
van microbiële resistentie tegen antimicrobiële 
middelen.
 Overeenkomend met de eerder aange-
haalde observaties7,9 blijkt ook uit ander werk dat 
de adviezen van richtlijnen niet of slecht worden 
opgevolgd.13 Steeds vaker wordt de incidentie 
van doorligwonden gezien als een indicator voor 
de kwaliteit van geleverde zorg. De consequentie 
van de (huidige) demografische ontwikkeling in de 
westerse wereld maakt dat rekening dient te worden 
gehouden met een sterke toename van het aantal 
ouderen met meerdere co-morbiditeiten, door 
Alvarez en anderen14 treffend “the frail population” 
genoemd. Voorts kan worden verwacht dat in de 
toekomst juridische consequenties kunnen volgen 
wanneer mensen, toevertrouwd aan de zorg 
door professionals, vermijdbare doorligwonden 
oplopen. In 1998 hebben forensische experts een 
jaar lang vóór crematie de lichamen geschouwd 
van 10,222 niet-geselecteerde en opeenvolgende 
overledenen en vonden in 11,2% van hen (n=1145) 
decubitus defecten.15 In 45% van de rechtszaken, 
aangespannen aan Amerikaanse verpleeghuizen, is 
sprake van doorligwonden.16    
Ook familieleden van cliënten of patiënten kunnen 
van mening zijn dat het ontstaan van doorligwonden 
verwijtbaar is.17

 
 
 
 

Decubitus wordt beschreven als een lokaal 
letsel van de huid en/of onderliggende weefsel, 
gewoonlijk ter plaatse van benige uitsteeksels.18 
Drukletsels ontstaan door druk, of door een 
combinatie van druk- en schuifkrachten. Speciale 
drukverminderende of druk-herverdelende lagen 
zijn onmisbaar bij patiënten met een hoog risico 
op het krijgen van doorligwonden.19  Soms 
is het verschil in het ontstaan (incidentie) van 
doorligplekken bij het al dan niet gebruiken van 
een drukverminderend matras zó evident dat een 
klinische studie om ethische redenen niet langer 
verantwoord is en moet worden gestaakt. Zo’n 
studie is  gepubliceerd in the Lancet in 1994 door 
Hofman et al.20 De studie betrof 44 mensen die 
een fractuur van de femur-hals hadden opgelopen 
en bovendien een hoog risico hadden voor het 
krijgen van decubitus. Alle patiënten werden 
verpleegd volgens de destijds vigerende richtlijnen. 
Bij iets minder dan de helft van de groep (n=21) 
werd een drukverminderend matras gebruikt en 
vergeleken met het standaard ziekenhuismatras 
dat bij de andere mensen (n=23) werd toegepast.  
 Eén week na opname was bij 25% van 

de mensen, verpleegd op het drukverminderend 
matras, decubitus ontstaan tegen 64% bij de 
mensen, verpleegd op het standaard matras. Na 
twee weken was dit respectievelijk 24% en 68%, 
waarop de onderzoekers de studie staakten. Een 
vergelijkbare groep mensen (femur-hals fractuur en 
hoog risico voor het krijgen van decubitus; n=80) 
werd bestudeerd door Price et al.21  Daar werd 

de toepassing van een lage-druk-opblaasbaar 
matras (Repose® ) vergeleken met een dynamisch-
alternerend matras. Op vier tijdpunten (bij 
opname, pre-operatief, na 1 week en na 2 weken 
postoperatief) werd de incidentie van decubitus 
gemeten en geen verschillen gezien. De auteurs 
concludeerden dat het mogelijk is met eenvoudiger 
hulpmiddelen (minder kostbaar en ingewikkeld) 
even goede resultaten te kunnen halen, zelfs in de 
categorie patiënten die een hoog risico heeft op het 
ontstaan van decubitus. 
 Ander klinisch onderzoek met Repose® 
producten, gaf een vermindering te zien van de 
prevalentie hiel-decubitus van 17% naar 0% op 
een 24-beds orthopedische afdeling en een overall 
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vermindering van 7% naar 2-3% van de decubitus-
prevalentie in een algemeen ziekenhuis.22  In 
Duitsland werden 50 patiënten in 13 instellingen 
op drie verschillende onderlagen bestudeerd 
(Repose®, n=28; kleincellige onderlaag, n=12 
en grootcellige onderlaag, n=10) De uitkomst 
was dat de mensen van de Repose® groep meer 
comfort ervoeren, kleinere defecten hadden, sneller 
genazen en voor minder kosten konden worden 
behandeld.23 In vier Belgische verpleeghuizen 
ontstonden geen ernstige doorligwonden bij 
73 bewoners bij de toepassing van Repose® 
oplegmatras gedurende 30 dagen. Voorafgaand 
aan de studie werden verpleegkundigen getraind 
in het herkennen van doorligplekken en het 
toepassen van een preventieprotocol.24 Later 
werk van dezelfde groep25 bij 144 mensen met 
een hoog risico op decubitus (gemiddelde Braden 
score 14), waarbij gebruik gemaakt werd van 
oplegmatras, zitkussen en hielwig van Repose® 
liet over 30 dagen een incidentie van Categorie 
II-IV zien van 4,8%. In een RCT bleek de werking 
(verminderen van de incidentie) van Repose® (n=55) 
even effectief als dat van twee andere systemen 
(n=55) (RIK® overlay en TheraKair® low-air-loss-
dynamisch, beiden merknamen van KCI). Wel was 
Repose® veel goedkoper.26 In een RCT (cross-
over gedurende twee keer zes maanden) waarbij 

een visco-elastisch matras alléén (controlegroep, 
n=21) werd vergeleken met een dergelijk matras 
gecombineerd met een Repose® oplegmatras27 
(interventiegroep, n=20), ontwikkelde 22.2% van 
de controlegroep decubitus Categorie II of hoger en 
bij de Repose® groep was dit percentage slechts 
5.2%. Dezelfde onderzoekers rapporteerden de 
resultaten van een longitudinale studie over de 
jaren 2003-2011 in de verpleeghuis setting door 
introductie van een 3-staps protocol, waarbij een 
visco-elastisch matras alléén; toevoeging van 
Repose® matras indien verschijnselen van een 
ontwikkelend decubitus optraden; en het starten 
met wisselligging wanneer de verschijnselen niet 
verminderden of de decubitus verergerde. 
 Dit beleid resulteerde in een meerjarige 
en aanhoudende vermindering van de 
decubitusprevalentie naar minder dan 1% en een 
kostenreductie van meer dan 75% ten opzichte 
van de alternerende luchtmatrassen die vóór de 
studieperiode werden ingezet.28  Gelijkaardige 
resultaten, als boven genoemd, én vergelijkbare 
kostenbesparing ten opzichte van de gebruikelijke 
en duurdere low-air-loss en alternerende lucht-
systemen, hebben in de Verenigde Staten geleid 
tot een negatief advies voor deze systemen en 
adviseert men het gebruik van geavanceerde 
statische luchtsystemen.3

 De groep hulpmiddelen met de merknaam 
Repose® kan bogen op bijna twee decennia 
aan ervaringen en verzamelde en gepubliceerde 
informatie, die varieert van fundamenteel 
laboratorium onderzoek (drukmetingen); het 
aannemelijk maken van ‘proof-of-principle’ (het 
drukverminderende effect van een met lucht gevulde 
‘blaas’) en het aantonen van de verminderde 

druk- en schuifkrachten bij vrijwilligers29 tot aan 
de beschreven klinische studies uitgevoerd in 
verschillende landen en in meerdere settings in de 
gezondheidszorg.
 De huidige veelgebruikte studiemethode van 
meta-analyses (of systematische reviews) leidt vaak 
tot conclusies als “geen bewijs”, “te weinig bewijs” 
of “er kunnen geen conclusies worden getrokken 

Overweging en aanbeveling

over de superioriteit van het ene of het andere 
product of interventie”.30 Dit geldt evenzeer voor 
het inzetten van druk-herverdelende materialen om 
doorligplekken te behandelen of te voorkómen.31,32,33 
Dit is opmerkelijk omdat een aandoening die kan 
ontstaan door druk- en schuifkrachten logischerwijs 
ook kan worden voorkómen door te zorgen dat 
die krachten dan NIET worden uitgeoefend. Het is 
biologisch plausibel om aan te nemen dat, zeker 
bij patiënten met een hoog risico op het krijgen 
van decubitus34,35, het niet uitoefenen van druk- 
en schuifkrachten zal leiden tot geen of minder 
drukulceraties. Het eerder aangehaalde voorbeeld 
van de Repose®  beenbeschermer toont dit aan: de 
hiel ligt volkomen vrij in een luchtkamer. De lucht in 
de Repose® producten oefent geen tegenreactie uit 
wanneer de patient beweegt en blijft zo constant. 
De combinatie met de polyurethaanlaag zorgt 
voor een hoge dampdoorlaatbaarheid zonder de 
temperatuur van de huid te verhogen. 
 Op andere risicoplaatsen, zoals de heupen 
en stuit, is volledig vrij leggen echter niet mogelijk. 
Dan dient de aandacht vooral uit te gaan naar 
preventieve maatregelen36 zoals wisselligging, 
waarbij een frequentie van 3 à 4 uur bedenkelijk is, 
gezien de weefselschade die al na enkele uren kan 
optreden bij de drukken (100-150 mmHg) die op 
‘normale’ matrassen al kunnen worden bereikt1,11 

- een frequentie van één uur zou nog een beter 
advies zijn dan twee uur37 - en het toepassen van 
maatregelen die de druk-, schuifkrachten en frictie 
kunnen verminderen.  Op basis hiervan zou het 
inzetten van drukherverdelende middelen eerder 
dienen te gebeuren dan pas bij het optreden 
van tekenen van doorligwonden, zoals in eerder 
genoemd werk werd gedaan.27 Overigens is er een 
internationale discussie gaande over de verschillen 
in classificatie en terminologie rond twee typen 
decubitusletsel, getypeerd als de ‘klassieke’ 
beschrijving “van buiten (de huid) naar binnen” 
en het Deep Tissue Injury (DTI) ofwel “van binnen 
naar buiten”.19 Naast de compressie die wordt 
veroorzaakt door druk op de weefsels, is er ook 
sprake van deformatie van die weefsels38, óók bij 
zitten, waarbij het zitgedeelte van de (rol-)stoel 
net zo bepalend is voor de risico’s op het krijgen 
van decubitus, als het drukherverdelend materiaal 
dat erop wordt aangebracht39 Juist omdat het 
zo moeilijk is in te schatten hoe groot de schade 
is bij een verdenking op DTI, is het zeer vroeg 
inzetten van statische luchtsystemen aanbevolen3 
en nog meer bij pasgeborenen en jonge kinderen, 
wiens weefsels nóg gevoeliger zijn voor letsel door 
deformatie  dan bij volwassenen.40

Met de huidige druk op de gezondheidszorgbudget 
als geheel en de toenemende zorgzwaarte van 
steeds langer levende patiënten neemt de kans toe 
op de eerder beschreven problemen. Misschien 
is het een illusie te denken dat de prevalentie van 
decubitus ooit naar 0% zal kunnen worden terug 
gebracht. Tot die tijd kan de zorgprofessional 
zich liever richten op het zo dicht mogelijk bij de 
0 mmHg proberen te krijgen en te houden van de 
druk zèlf. Een grote hoeveelheid studies laat zien 
dat het gamma Repose® producten daarbij op alle 
(opper-)vlakken een belangrijke en effectieve rol te 
spelen heeft.
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