
Durf jezelf een goede houding te geven! 

Een decubituswond van 6 weken kan een 
zorginstelling al snel € 7617,- * kosten 

 
 

Nieuwsbrief 

 

 

 

“Na 8 uur passiviteit vindt er al een chemische verandering tot spierafname plaats” 

 

In onze vorige nieuwsbrief hebben we verteld over de noodzaak tot meer bewegen, maar 

waarom is deze noodzaak zo groot? Naast spierafname is een ander gevolg van immobiliteit 

decubitus.  Decubtius is zeer pijnlijk voor de zorgvrager, zeer vervelend voor de omgeving en 

een enorme kostenpost op de begroting.  

 

 

Voor de zorgvrager 

Deze pijn en schaamte van de zorgvrager voor de aanwezige decubitus willen wij graag oplossen. Pijn 

van de wond, maar ook pijn van de contracturen. Doordat daar waar er decubitus is in 80% van de 

gevallen er al sprake is van contracturen. Schaamte, omdat decubitus vaak gepaard gaat met een 

nare geur en de wondzorgmomenten vaak behoorlijk vernederend kunnen zijn. 

Voor de zorginstelling 

Naast verlaging van kwaliteit van leven van de zorgvrager brengen decubitus ook hoge kosten voor de 

zorggever met zich mee. Daar er geen recente berekeningen beschikbaar zijn, hebben wij met 

informatie van een aantal van onze klanten een praktijkberekening kunnen maken. Heel hartelijk dank 

daarvoor. Aanvullende of nog meer accurate berekeningen zijn natuurlijk altijd welkom. 

 

Terugkerende kosten * Per dag  Eenmalige kosten *  

Arbeidsuren arts, zorg 
en fysiotherapeut 

€ 162,16  Speciaal zitkussen 
 

€ 616,- ex 
BTW 

Wondzorg materiaal 
(pleisters, gaas, 
handschoenen, etc.)  

€ 3,73  Ergotherapeut en 
diëtist 

€ 189,96 

Huur alternerend 
matras, gemiddeld 

€ 10,-  
*  een toelichting op bovenstaande berekeningen 

is bij ons op te vragen 
 

40,4% van de decubituswonden heeft een duur van 2 weken tot 3 maanden en 29,1% zelfs langer dan 
3 maanden. (Halfens & Dassen ’08) 
 
 

 

 

 

Landelijk 

De kosten die met decubitus in de verpleeghuizen gepaard gaan, worden jaarlijks geschat op  

€180.000.000,- En dan gaan we nog niet eens in op de kosten in de thuissituatie. Het aandeel in de 

totale besteding van de gezondheidszorg is 1,3%. Dat maakt decubitus in financieel opzicht tot de 

vierde aandoening van Nederland.  

Oplossing 

Nu is het goede nieuws dat Innocare al jaren niet alleen de contracturen aanpakt, maar daarmee ook 

gepaard de decubitus! Een groot deel van bovengenoemde kosten kunnen voorkomen worden 

wanneer de oorzaak wordt aangepakt, en dat is wat we doen. Meer weten over hoe wij van dienst 

kunnen zijn om dit grote probleem echt op te lossen? Neem vrijblijvend contact met ons op. 

Neem ook eens een kijkje op onze site 
Liever rechtstreeks contact? mail of bel ons op info@innocare.nl/ 026-3883598 

mailto:info@innocare.nl/%20026-3883598

