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Preventie van IAD

Preventie
Elke patiënt met een incontinentieprobleem moet als risicopatiënt
beschouwd worden en een individueel preventieplan krijgen.
Individueel preventieplan:
1. Dagelijkse huidobservatie en evaluatie van het risico op ontstaan van
IAD-letsels
2. Aangepast incontinentiebeleid
3. Protocol voor huidbescherming

Individueel behandelingsplan
1. Dagelijkse huidobservatie en risicobepaling IAD
Elke patiënt met een incontinentieprobleem moet als risicopatiënt
beschouwd worden en dit zolang incontinentie aanhoudt.

Dagelijkse huidobservatie voor tekenen van IAD:
• Huidplooien in de perianale zone
• Spreid de huidplooien van elkaar
• Observeer in de diepte van de huidplooi

Beele H., Smet S., Van Damme N., Beeckman D. Incontinence-Associated Dermatitis: pathogenesis, contributing factors, prevention and Management Options. Drugs Aging. 2018, 35:1-10

Individueel behandelingsplan
2. Aangepast incontinentiebeleid
Bij elke patiënt die te maken heeft met incontinentie:
• Probeer oorzaken van deze incontinentie te achterhalen (screen voor functionele urogenitale aandoeningen):
• Anamnese en klinisch onderzoek
• Arts:
• Video-urodynamisch onderzoek
• Cystoscopie
• Urine microscopie
• Mictiedagboek 48h
• Vragenlijst mictieproblemen
• Stel een behandelplan in om de incontinentie aan te pakken:
• Corrigeer wat kan verholpen worden
• Mictietraining
• Als de urinaire en/of fecale incontinentie niet kan behandeld worden, wordt geschikt incontinentiemateriaal
gekozen. Langdurig contact van de huid met urine en/of feces moet vermeden worden.
• Eigenschappen incontinentie materiaal:
• Goede opnamecapaciteit
• Beschikbaar in verschillend maten
• Regelmatige controle
Beeckman D. et al. Proceedings of the Global IAD Expert Panel. Incontinence-associated dermatitis: moving prevention forward. Wounds International 2015.
Beele H., Smet S., Van Damme N., Beeckman D. Incontinence-Associated Dermatitis: pathogenesis, contributing factors, prevention and Management Options. Drugs Aging. 2018, 35:1-10

Individueel behandelingsplan
3. Protocol voor huidbescherming
Cleanse (reinigen) Protect (beschermen) Restore (hydrateren)

3. Protocol voor huidbescherming
Cleanse (reinigen)
•
•
•
•

Incontinentiemateriaal wisselen bij bevuiling
Herhaaldelijk wassen met water en wrijven proberen te vermijden
Deppend reinigen
Producten: pH neutraal!!
• Vermijd alkalische zepen
• pH Neutraal:
• Wasolie
• Reinigingsschuimen (speciale instructies: vb. Molicare®, Aldanex®,
Mustella®,…)
• Incontinentiedoekjes (speciale instructies: vb. Cavilon®, Menalind®,…)

• Droogdeppen volgens instructie
Beele H., Smet S., Van Damme N., Beeckman D. Incontinence-Associated Dermatitis: pathogenesis, contributing factors, prevention and Management Options. Drugs Aging. 2018, 35:1-10

3. Protocol voor huidbescherming
Protect (beschermen)

Ideale eigenschappen van een beschermend product:
•
•
•
•
•
•
•

transparant
makkelijk aan te brengen en/of te verwijderen
niet occlusief voor de huid
geen interferentie met opnamecapaciteit van incontinentiemateriaal
hecht zich aan intacte en natte, ontvelde huid
langdurige bescherming
aan te brengen in een dunne laag

Beeckman D. et al. Proceedings of the Global IAD Expert Panel. Incontinence-associated dermatitis: moving prevention forward. Wounds
International 2015. Available to download from www.woundsinternational.com

3. Protocol voor huidbescherming
Protect (beschermen)
6 Productgroepen

Eigenschappen

Zes productgroepen:
1.Crèmes
1. CrèmesEmulsies op basis van vetten en/of oliën en water maar bevatten in verhouding meer water.
2. Zalven Dunne laag ter preventie van maceratie.
3. Pasta’s Actieve ingrediënten: (petroleum, zinkoxide, dimethicone en/of ureum).
4. Lotions• o.b.v. zinkoxide zijn ondoorzichtig (minimum 1x/dag te verwijderen)
•
o.b.v dimethicone zijn bij aanvang ondoorzichtig, maar worden transparant. Niet
5. Barrièrefilms
occlusief, geen negatief effect op het absorberend vermogen
6. Elastomeer huid beschermers
2.Zalven

Emulsies op basis van vetten en/of oliën en water maar bevatten in verhouding meer vetten.
Eigenschappen:
•
extreem vette substantie
•
trekt niet of nauwelijks in de huid, sluit poriën af en blijft langdurig op het huidoppervlak
zitten
•
negatief effect op het absorberend vermogen van incontinentiemateriaal

Dit zijn emulsies op basis van vetten en/of oliën en een absorberend poeder.
Eigenschappen:
• een stijf smeersel
• hecht zich aan natte ontvelde huid
• moeilijk te verwijderen.
Beeckman D. et al. Proceedings of the Global IAD Expert Panel. Incontinence-associated dermatitis: moving prevention forward. Wounds
• negatief effect op het absorberend vermogen van incontinentiemateriaal.
International 2015. Available to download from www.woundsinternational.com

3.Pasta’s

Voorbeelden
Cicalfate® crème,
Aldanex®, Cavilon®
crème, Proshield®,
Zinkoxidecrème,
BRAVA® crème, TENA®
barrière crème,
Bepanthol®,
Bepanthen®, …
Vaseline®
Uierzalf®

Dermocrem®,
Sudocrem®,
Zinkoxidepasta, …

3. Protocol voor huidbescherming
Protect (beschermen)
6 Productgroepen

Eigenschappen

Voorbeelden

4.Lotions

Dit zijn dunne, vloeibare mengsels op basis van water met een actief uitdrogend
ingrediënt.

Cicalfate® lotion, …

5.Barrière-films

Vloeibare producten die een polymeer bevatten (op basis van acrylaat) met een
oplosmiddel.
Eigenschappen:
•
een transparante beschermende laag over de huid.
•
enkel aanbrengen op een intacte huid. Deze films bevatten verder geen actief
ingrediënt.
•
deze producten dienen niet verwijderd dienen te worden : voordeel!

Cavilon® spray,
BRAVA® spray,
Silesse® spray, …

6. Elastomeer
huid
beschermers

Vloeibare producten die een cyanoacrylaat en tetrapolymeer bevatten in een
oplosmiddel.
Eigenschappen:
•
een transparante beschermende laag over de huid.
•
hecht zich aan zowel intacte als natte, ontvelde huid.
•
een voordeel is dat deze producten niet verwijderd dienen te worden.

Cavilon Advanced Skin
Protectant®, …

NOTA: Deze producten zijn als preventief middel te overwegen als het risico op
ontvelling groot is of de voorgaande therapieën falen. Niet als standaard.

Beele H., Smet S., Van Damme N., Beeckman D. Incontinence-Associated Dermatitis: pathogenesis, contributing factors, prevention and Management Options. Drugs Aging. 2018, 35:1-10

3. Protocol voor huidbescherming
Restore (hydrateren)
Doelstelling: herstellen van vetzuur laag en de pH van de huid
Advies: crème.
Werking:
• olie vermindert het uitdrogen van de huid
• olie draagt bij tot het herstel van de vetzuur laag
Ideaal: crèmes die een barrière vormen en hydrateren (vb. Cicalfate® crème, Cavilon®
crème, …).
Af te raden:
• zalven en pasta’s owv occlusieve werking
• zalven met glycerine of ureum owv water aantrekkingskracht en overhydratatie van
stratum corneum
Beele H., Smet S., Van Damme N., Beeckman D. Incontinence-Associated Dermatitis: pathogenesis, contributing factors, prevention and Management Options. Drugs Aging. 2018, 35:1-10

3. Protocol voor huidbescherming
Af te raden producten
Af te raden producten

Reden van negatief advies

Preventief gebruik van
antimycotische pasta’s, zoals bv.
Daktozin®
Antimycotische spray’s of crèmes
zoals bv. Daktarin® spray, Daktarin®

Het is niet nodig om met anti-mycotische producten te werken als er geen
schimmelinfectie aanwezig is.

crème

Pasta’s, zoals bv. zinkoxide pasta,
Inotyol®, Lassardeeg®
Poeders, zoals bv. talkpoeder

Hier geldt dezelfde redenering als voor de anti-mycotische pasta’s. Bijkomend argument
om deze sprays niet te gebruiken zijn de afwezigheid van een effectieve barrière en de
aanwezigheid van alcohol. Deze spray mag niet gebruikt worden op een niet- intacte
huid.
Het is moeilijk om deze pasta’s op een atraumatische manier te verwijderen.
Deze zullen samenklonteren, hebben geen absorptievermogen of vormen geen effectieve
barrière tegen de inwerking van vocht. Hierdoor zijn deze producten niet effectief.

Behandeling van IAD

Protocol voor behandeling van IAD letsels
Stap 1: classificatie via GLOBIAD
Stap 2: reinigen

Stap 3: actief barrièreproduct
Stap 4: bedekkend verband

Stap 5: extra maatregelen

Beele H., Smet S., Van Damme N., Beeckman D. Incontinence-Associated Dermatitis: pathogenesis, contributing factors, prevention and Management Options. Drugs Aging. 2018, 35:1-10
Wondzorg Support Team UZ Leuven, Het ABC van vochtletsels: implementatie van een vernieuwd protocol ter preventie en behandeling van vochtletsels, WCS nieuws. 2018; juni; 34(2):p45-49

Protocol voor behandeling van IAD letsels
Stap 1: classificeren via GLOBIAD

Beeckman D., Van den Bussche K., Beele H., Ciprandi G., Coyer F., De Meyer D., Dunk A.M., Fouri A., Garcia Molina P., Gray M., Johansen I., Karadag A., Kis Dadara, Meaume S., Pokoma A., Romanelli M., Ruppert S., Schoonhoven
L., Smet S., Steininger A., Slockmayr M., Van Damme N., Voegeli D., Verhaeghe S., Van Hecke A., Kottner J., 2017, Development and Clinical Validation of the Ghent Global IAD Categorisation tool(GLOBIAD). In Progress.

Protocol voor behandeling van IAD letsels
Stap 2: Reinigen
Alle reinigingsstappen van het preventief protocol passen we hier
verder toe.

Specifieke instructies:
• Bij categorie 2A en 2B letsels: wonde!
• NaCl 0,9 %
• Kraantjeswater
• Wound cleanser
• Bij categorie 1B en 2B letsels: reinigen en ontsmetten!
• Eerste keuze: Isobetadine®-zeep
• Hibiscrub®-zeep
• Polyvidone jodium producten (vb Braunol® of Isobetadine® dermicum)

Protocol voor behandeling van IAD letsels
Stap 3: Actief barrièreproduct
Categorie 1A letsel:
Doel: geïrriteerde huid beschermen en hydrateren.
Product:
• Kant-en-klare incontinentiedoekjes met een barrièreproduct bv. Dimethicone.
• Barrièrecrème
• minimum 2x/dag aangebracht
• fecale incontinentie kan deze frequentie verhoogd worden tot 3x/dag

Verwachting: verbetering na enkele dagen behandeling verbeteren.
Falen:
• producten van categorie 2A, 1B of 2B letsels
• contacteer een verpleegkundig wondzorgexpert of arts.

Protocol voor behandeling van IAD letsels
Stap 3: Actief barrièreproduct
Categorie 2A letsel:
Doel: nattende, open huid herstellen, beschermen en hydrateren.
Product:
• Nattende letsels uitdrogen door 2x/dag een barrière lotion (bv. Cicalfate® lotion)
• Elastomeer huidbeschermer (bv. Cavilon Advanced Skin Protector®)
• 2x/week aangebracht op het open letsel en intacte huid.
• na aanbrengen van het product de huidplooien (billen) open te houden en
volledig te laten drogen (+/- 5 minuten).
• Geen andere beschermende producten gebruiken tijdens het gebruik.
• CAVE inkleven verband/incomateriaal bij te snel aanbrengen
Verwachting: verbetering na enkele dagen behandeling  producten van groep 1A?
Falen:
• producten van categorie 2B letsels
• contacteer een verpleegkundig wondzorgexpert of arts.

Protocol voor behandeling van IAD letsels
Stap 3: Actief barrièreproduct
Categorie 1B letsel:
Doel: geïnfecteerde, geïrriteerde huid beschermen, desinfecteren en hydrateren.
Product: antiseptisch middel voor intacte huid
• antimycotische crème zoals miconazole (bv. Daktozin®) of Nystatine crème (combinatie
van een antimycoticum met chloorhexidine en zink).
• geen Cavilon Advanced Skin Protector®

Verwachting: verbetering na enkele dagen behandeling verbeteren. 1 week nabehandelen
Falen:
• producten van categorie 2B letsels
• contacteer een verpleegkundig wondzorgexpert of arts.

Protocol voor behandeling van IAD letsels
Stap 3: Actief barrièreproduct
Categorie 2B letsel:
Doel: geïnfecteerde, nattende, open huid beschermen, desinfecteren en hydrateren.
Product: antiseptisch middel voor open huid:
• Polyvidone jodium (bv. Isobetadine® gel of Braunol® gel)
• Antimycotische crème zoals miconazole (bv. Daktozin®) of Nystatine crème (combinatie
van een antimycoticum met chloorhexidine en zink).
• GEEN Cavilon Advanced Skin Protector®

Verwachting: verbetering na enkele dagen behandeling verbeteren.
Falen:
• Differentieel diagnose decubitus, andere dermatologische aandoeningen
• Contacteer een verpleegkundig wondzorgexpert of arts.

Protocol voor behandeling van IAD letsels
Stap 4: Bedekkend product
Crèmes, zalven, lotions, pasta’s:
• een non-woven kompres
• een absorberend bedekkend verband gebruiken.
Barrièrefilms of elastomeer huidbescherming: geen bekkend verband nodig

Fixatie:
• Zo weinig mogelijk kleven, gebruik netbroekjes
• GEEN occlusieve PU-film gebruiken
• Incontinentie materiaal is bijkomstig absorberend verband

Protocol voor behandeling van IAD letsels
Stap 5: extra maatregelen
Overweeg in overleg met arts:
• Vochtbalans, O.R.S.®
• Immodium®
• Verblijfsondes:
• Urinair cave Urosepsis
• Rectaal:
• Elke dag verwijderen
• Inflatie ballon volume respecteren
• Toedienen laxativa (vb.Movicol®)

