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LPZ Meting 8 november 

  

In november heeft de eerste meting, LPZ 2.0, plaatsgevonden. LPZ 2.0 

is korter, gebruikersvriendelijker en de resultaten worden niet meer in 

tabellen, maar in dashboards gepresenteerd (zie bovenstaand figuur). 

In deze dashboards worden de eigen gegevens van de huidige meting, 

die van het vorig jaar en de landelijke tegelijkertijd weergegeven. 
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LPZ Internationaal 

  

Behalve in Nederland heeft de meting ook plaatsgevonden in 

Oostenrijk, Zwitserland, Engeland, en Turkije. De eerste reacties over 

LPZ 2.0 zijn positief. In de volgende nieuwsbrief zullen we uitgebreider 

op de evaluatie van LPZ 2.0 ingaan. 

Op bovenstaande foto de Turkse delegatie op bezoek bij Flycatcher in 

Maastricht voor de instructie van de meting. 

 

Congres Caring for Older People in 

Rotterdam 

Van 4 tot 7 oktober vond het Europese verpleegkundige congres 

”Caring for Older People” plaats in de Doelen te Rotterdam. In een 

eigen symposium hebben medewerkers van de LPZ presentaties 

gegeven, met als nadruk de verschillen in kwaliteit van zorg tussen 

landen. In totaal werden er vijf presentaties over de LPZ gegeven: 

1. Ruud Halfens ging in op de verschillen in prevalentie, preventie en 

structurele indicatoren van decubitus gedurende de jaren en ook 

tussen Nederland en Oostenrijk, 

2. Doris Eglseer (Oostenrijk) besprak de verschillen in de prevalentie 

van ondervoeding tussen landen, 

3. Jos Schols ging in op ondervoeding bij dementerende patiënten, 

4. Esther Meesterberends vergeleek de gegevens over de incidentie 

van vallen in de instelling gedurende 4 jaar tussen de landen, 

5. Sabine Hahn (Zwitserland) besprak de verschillen in prevalentie, 

preventie en structurele maatregelen van vrijheidsbeperkende 

maatregelen tussen landen. 

 

Congres van de Nursing Home Research 

International Working Group in Barcelona 

  

Op 9 en 10 november heeft het congres “Nursing Home Research 

International Working Group” plaatsgevonden in Barcelona. De LPZ 

was daar goed vertegenwoordigd met een symposium over de 

internationale resultaten. Na een inspirerende opening door Prof Jos 
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Schols, deed Adam Gordon verslag van de ervaringen met de eerste 

LPZ meting in de UK. Opmerkelijk was dat de deelnemers de uitslagen 

van de LPZ intimiderend vonden. Het is ook niet altijd eenvoudig om 

geconfronteerd te worden met je eigen handelen. Als tweede spreker 

besprak Ruud Halfens het verloop van de maatregelen ter preventie 

van decubitus in verpleeghuizen gedurende de jaren 2005-2015. Uit 

zijn presentatie bleek dat het gebruik van barrière crème en 

hielbeschermers en ook de behandeling van ondervoeding zijn 

toegenomen in de loop der jaren. Het gebruik van wisselligging is 

echter afgenomen. Uit een vergelijking van de preventieve 

maatregelen uit 2015 tussen Nederlandse en Oostenrijkse 

verpleeghuizen, komt naar voren dat  in Oostenrijkse verpleeghuizen 

veel meer preventieve maatregelen genomen worden, vooral 

wisselligging (zie figuur 1: Preventieve maatregelen in Oostenrijkse en 

Nederlandse verpleeghuizen (2015)). 

Tot slot presenteerde Martin van Leen zijn 3-step 

decubituspreventiemodel. Elke patiënt krijgt een standaard visco-

elastisch matras (stap 1), bij roodheid wordt een statische lucht 

oplegmatras op het visco-elastich matras gelegd (stap 2) en indien dit 

niet helpt wordt wisselligging elke 3 uur gedurende de dag en elke 4 

uur gedurende de nacht toegepast. Invoering van dit model, gemeten 

met de LPZ, liet direct een flinke daling van de prevalentie van 

decubitus zien, welke niet zichtbaar was bij de andere 

verpleeghuizen. Deze daling bleef stabiel gedurende de jaren, hetgeen 

een flinke kostenreductie met zich meebracht. 

 

Congres Decubitus, de laatste loodjes? 

Op 22 en 23 november j.l. vond het congres van Decubitus Nederland 

plaats in de Maaspoort te Venlo. Het congres werd voor het eerst 

georganiseerd buiten de regio Kerkrade. Veel bekende experts op het 

terrein van decubitus gaven een presentatie, zoals Lisette 

Schoonhoven, Dimitri Beeckman, Cees Oomens, Dan Bader, Keith 

Harding en Finn Gottrup. Ook LPZ was ruim vertegenwoordigd met 

sprekers: Jos Schols, Jacques Neyens, Armand Rondas, Martin van 

Leen en Ruud Halfens. 

Zoals gebruikelijk was het een prachtig congres met inspirerende 

sprekers en sessies.  Het enige smetje was het geringere aantal 

deelnemers in vergelijking met voorgaande congressen van Decubitus 

Nederland. Diverse sprekers verklaarden dit  door de afname van 

aandacht voor decubitus, en riepen daarom de deelnemers op om 

decubitus weer duidelijk op de agenda te zetten binnen de eigen 

instelling. 

 

LPZ metingen in 2017 

Noteer nu alvast de volgende data in uw agenda: 

Dinsdag 4 april: LPZ aprilmeting 

Dinsdag 14 november: LPZ novembermeting 
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