Vochtletsel

Kenmerken
Incontinentie-geassocieerde dermatitis (IAD) ontstaan door overmatige blootstelling aan vocht, chemische en fysische irritatie welke
de doorlaatbaarheid van de huid en de functie van de huidbarrière
aantasten.
•
•
•
•
•

Roodheid en oedeemvorming
Locatie peri-anale regio of genitale huid
In specifieke gevallen gaat IAD gepaard met blaren, erosie of een
secundaire huidinfectie
Bij schuiven: grillig ulcus, vaak met induratie en schubeffect
Een gevolg van druk of druk in samenhang met schuifkrachten

Bij wonden langer dan 3 weken open met weinig tot geen genezingstendens:
stem af met huisarts en meld aan bij Verpleegkundige Topzorg
verpleegkundigetopzorg@umcg.nl | www.verpleegkundigetopzorg.nl

Anamnese
Aandacht voor:
• Ontstaan, duur en beloop
• Incontinentie, transpiratie
• Lekkende wonden
• Zelfzorg

Resultaten

Preventie:
Patiënt informeren
• Dagelijkse observatie van de 		
huid bij hoog risico patiënt
• Huidplooien droog deppen, 		
ook na wasdoekjes/oliedoekjes
•

Observatie en onderzoek
Aandacht voor:
Aspecten van de huid, wond en
wondomgeving
• Locatie, kleur, vorm (kopieletsel),
diepte, randen
• Infectieverschijnselen
• Combinatieletsel met druk- of 		
schuifkrachten
Mogelijke aanvulling: Wondkweek
•

Redenen voor verwijzing:
Na enkele dagen treedt geen
verbetering op
• Afwijkende, vertraagde of 		
gestoorde genezing van het 		
huiddefect
•
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Diagnose en aanbevelingen i.o.m. (huis)arts
Categorie 1 - Aanhoudende roodheid
1A: Aanhoudende roodheid zonder klinische tekenen van infectie
Essentieel Criterium
• Aanhoudende roodheid
Verschillende tinten roodheid kunnen aanwezig zijn. Bij patiënten met een 		
donkere huidskleur, kan de huid bleker zijn dan normaal, donkerder zijn dan
normaal of paars van kleur zijn
Bijkomende criteria
• Afgetekende zones met een verkleurde huid afkomstig van
eerdere (reeds genezen) huidletsels
• Glimmende huid
• Verweekte huid (maceratie)
• Intacte blaasjes of blaren
• De huid kan gespannen of gezwollen aanvoelen bij palpatie
1B: Aanhoudende roodheid met klinische tekenen van infectie
Essentiële criteria: zie cat. 1A
• Tekenen van infectie
Zoals een witte schilfering van de huid (kan wijzen op een schimmelinfectie)
of satelliet letsels (pustels rondom het letsel, kan wijzen op een Candida 		
Albicans schimmelinfectie).
Bijkomende criteria: zie cat. 1A

Categorie 2 - Ontvelling
2A: Ontvelling zonder klinische tekenen van infectie
Essentieel Criterium
• Ontvelling
Ontvelling kan zich manifesteren als erosie van de huid (kan het gevolg zijn 		
van beschadigde/open blaasjes of blaren). De huidschade heeft een diffuus
patroon.
Bijkomende criteria
• Aanhoudende roodheid. Verschillende tinten roodheid kunnen aanwezig 		
zijn. Bij patiënten met een donkere huidskleur, kan de huid bleker zijn dan 		
normaal, donkerder zijn dan normaal of paars van kleur zijn.
• Afgetekende zones met een verkleurde huid afkomstig van eerdere (reeds 		
genezen) huidletsels
• Glimmende huid
• Verweekte huid (maceratie)
• Intacte blaasjes of blaren
• De huid kan gespannen of gezwollen aanvoelen bij palpatie
• Branderigheid, tintelingen, jeuk of pijn
2B - Aanhoudende roodheid met klinische tekenen van infectie
Essentiele criteria Ontvelling: zie cat. 2A
• Tekenen van infectie
Zoals een witte schilfering van de huid (kan wijzen op een schimmelinfectie)
of satelliet letsels (pustels rondom het letsel, kan wijzen op een Candida
Albicans schimmel(infectie), beslag aanwezig in het wondbed (geel/bruin/
grijzig), groene verkleuring in het wondbed (kan wijzen op een bacteriële
infectie met Pseudomonas aeroginosa), overmatig exsudaat, etterige
afscheiding (pus) of een glanzend aspect van het wondbed.
Bijkomende criteria: zie cat. 2A
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