
 

Keuzehulp Anti-decubitusmatrassen



Om een optimaal resultaat te bereiken is het van belang om het juiste 

matras in te zetten, dat past bij de specifieke situatie van de zorgvrager. 

Maar het aanbod aan anti-decubitusmatrassen is groot, waardoor het 

ingewikkeld is om de juiste keuze te maken. Deze folder is opgesteld om u te 

ondersteunen bij uw keuze. 

Keuzehulp

Met een eenvoudige keuzehulp, in de vorm van een beslisboom, kan  

eenvoudig het juiste soort anti-decubitusmatras worden geselecteerd. 

Aan de hand van een aantal stappen helpen wij u om het juiste soort 

matras te selecteren. Deze keuzehulp dient enkel ter ondersteuning en is 

geen vervanging van een klinische inventarisatie. Maak uw keuze altijd in 

navolging van de richtlijnen welke van toepassing zijn voor uw organisatie.

Het volledige assortiment anti-decubitusmatrassen

Om een weloverwogen keuze te maken, vindt u in deze folder een  

overzicht van het totale assortiment aan anti-decubitusmatrassen.  

In dit overzicht lichten wij de specifieke verschillen tussen de diverse  

matrassen verder toe, zodat u uw uiteindelijke keuze kunt maken.

Toelichting soorten anti-decubitusmatrassen

In deze folder leest u ook hoe de diverse soorten anti-decubitusmatrassen 

precies werken en welke typen therapieën zij bieden. Zo komt u erachter 

wat het specifieke gebruik is voor een bepaald soort matras. 

Het dilemma van de keuze



Keuzehulp Anti-decubitusmatrassen 
Voor iedereen die op zoek is naar het meest passende anti-decubitusmatras is deze Keuzehulp ontwikkeld. Door de vragen in de onderstaande  

beslisboom te beantwoorden kunt u stapsgewijs het juiste type matras voor uw betreffende situatie selecteren. De diverse typen matrassen  

zijn met de cijfers 1 t/m 5 gecodeerd, zodat u in het overzicht op de volgende pagina’s eenvoudig het juiste matras type kunt terugvinden.

Heeft de client         
een wond?

Is de wond
t.g.v. decubitus?

Is er alleen sprake 
van decubitus 
aan de hielen?

Wordt de client 
halfzittend 
verpleegd?

Wat is de categorie 
decubituswond?

Geen AD matras 
nodig

Statisch schuim 
matras

1  

Hybride AD matras 
met of zonder pomp 
of statisch schuim 

matras*

1  2

Wisselligging 
Leg de hielen vrij

Hybride AD matras 
met of zonder pomp 
of statisch schuim 

matras*

1  2

Wisselligging 
Leg de hielen vrij

Anti-deformatie matras  5

Alternerend lucht 
matras, dynamisch 

of hybride met 
pomp

2  3

Wisselligging 
Leg de hielen vrij

Alternerend 
lucht matras met 

low air loss of 
continue lage druk

4

Heeft de client         
een verhoogd risico  

op decubitus?

Onderzoek waar 
de oorzaak ligt 

en stem hier 
behandeling op af;

IAD / Skintear /
Anders..

Leg de hielen vrij 
- evt. Hybride AD     

matras met 
hielzone(HZ)

1  2

Zet het bed in de
(semi-)Fowler stand

Kies voor een  
 dynamisch
alternerend

lucht matras of
hybride met pomp 

2  3  4

CATEGORIE 1
Niet wegdrukbare 

roodheid

CATEGORIE 2 / 3
Gedeeltelijke of 
volledig verlies 

huidlaag

CATEGORIE 4
Verlies volledige 

weefsellaag;  
bot, pees of spier 

zichtbaar

*   Keuze voor  
hybride systeem 
maakt opschalen 
zonder matraswissel 
zeer eenvoudig

Indien risicofactoren op het ontstaan van decubitus aanwezig 
zijn, dient er op alle statische, hybride en dynamische systemen 
een wisselligging schema gehanteerd te worden van minimaal 
1 keer per 4 uur.  Waar mogelijk dient men de oorzaak van de 
decubitus weg te nemen door bijvoorbeeld hielen vrij te leggen.

Let op! 
Deze keuzehulp dient enkel ter ondersteuning en is geen  
vervanging van een klinische inventarisatie. Maak uw keuze 
altijd in navolging van de richtlijnen welke van toepassing  
zijn voor uw organisatie.

1  Statische matrassen
2  Hybride matrassen
3  Dynamische matrassen
4   Dynamische matrassen met Low-air-Loss 

en Continue lage druk therapie
5  Anti-deformatie systemen

Neem de volgende stap indien: 
• Wisselligging niet mogelijk is 
• De wond stagneert
• Bij pijn gevoelige zorgvrager

Ja Ja Nee Nee

NeeNee Ja Ja

Nee Ja

Decubitus afbeeldingen © NPIAP

Het dilemma van de keuze



Assortiment overzicht 
In onderstaand overzicht is het gehele assortiment aan anti-decubitusmatrassen onderverdeeld in 5 segmenten, zodat u eenvoudig het juiste type 

matras kunt vinden voor uw situatie. Meer specifieke informatie over de matrassen kunt u vinden op onze website; www.dhg-healthcare.com

 1  2  3  4  5

Statische 
Matrassen

Non-Powered & Powered 
Hybride Matrassen

Dynamische 
Matrassen

Dynamische Matrassen
Low-air-loss & Continue lage druk therapie

Anti-deformatie 
systemen

Carital Optima

Quattro Acute

Quattro Plus

Dyna-Form®

Air Suresse

Dyna-Form®

Air Pro-Plus

Dyna-Form® 

Mercury Advance
Mercury Advance®

SMARTcare

Dyna-Form®

Static Air HZ

Dyna-Form® 
Jupiter

Dyna-Form®

Mercury
Dyna-Form® 

Saturn

Hoog Risico Zeer hoog risico
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http:// www.dhg-healthcare.com
https://www.directhealthcaregroup.com/nl/products/quattro-plus/
https://www.directhealthcaregroup.com/nl/products/quattro-acute/
https://www.directhealthcaregroup.com/nl/products/quattro-plus/
https://www.directhealthcaregroup.com/nl/products/dyna-form-air-suresse/
https://www.directhealthcaregroup.com/nl/products/dyna-form-air-pro-plus/
https://www.directhealthcaregroup.com/nl/products/dyna-form-mercury-advance-trolley-matras-2/
https://www.directhealthcaregroup.com/nl/products/mercury-advance-smartcare/
https://www.directhealthcaregroup.com/nl/products/dyna-form-static-air-hz/
https://www.directhealthcaregroup.com/nl/products/dyna-form-jupiter/
https://www.directhealthcaregroup.com/nl/products/dyna-form-mercury/
https://www.directhealthcaregroup.com/nl/products/dyna-form-saturn/


Hoog risico Zeer hoog risico

 1  2  3  4  5

Statische 
Matrassen

Non-Powered & Powered 
Hybride Matrassen

Dynamische 
Matrassen

Dynamische Matrassen
Low-air-loss & Continue lage druk therapie

Anti-deformatie 
systemen

Klik op afbeelding voor 
meer informatie

Dyna-Form® 
Jupiter

Dyna-Form® 
Mercury

Dyna-Form® 
Saturn

Dyna-Form® 
Static Air HZ

Dyna-Form® 
Mercury 
Advance

Mercury 
Advance 

SMARTcare

Dyna-Form®

Air Pro-Plus
Dyna-Form® 
Air Suresse

Quattro Plus Quattro Acute Carital Optima

Risico Hoog Risico Hoog Risico Hoog Risico Zeer hoog risico Zeer hoog risico Zeer hoog risico Zeer hoog risico Zeer hoog risico Zeer hoog risico Zeer hoog risico Zeer hoog risico

Materiaal/ werking Raatvormig 
Koudschuim

Raatvormig 
koudschuim  
met U- kern
(Verstevigde  
randen en basis)

Raatvormig  
Visco schuim 
met U-kern 
(Verstevigde  
randen en basis)

Combinatie 
van luchtcellen 
en raatvormig 
koudschuim

Combinatie van 
luchtcellen en 
raatvormig koud-
schuim, pomp is 
toe te voegen

Combinatie van 
luchtcellen en 
raatvormig koud-
schuim, pomp is 
toe te voegen

Luchtcellen
•  Dynamisch 1/2 

systeem
•  Constant Low 

pressure (CLP)

Luchtcellen
•  Dynamisch 1/3 

systeem
•  Constant Low 

pressure (CLP)
•  Low-air-Loss

Luchtcellen
•  Dynamisch 1/4 

systeem
•  Constant Low 

pressure (CLP)
•  Low-air-Loss

Luchtcellen
•  Dynamisch 1/4 

systeem
•  Constant Low 

pressure (CLP)
•  Low-air-Loss

Luchtcellen
•  Constant Low 

pressure (CLP)
•  Zeer beperkte 

vervorming van 
weefsel

Voordelen •  Hoogwaardig 
koudschuim 
met raatvorm 
voor betere 
inzakking, 
omhulling 
en lagere 
schuifkrachten

•  Hoogwaardig 
koudschuim 
met raatvorm 
voor betere 
inzakking, 
omhulling 
en lagere 
schuifkrachten

•  Verstevigde 
randen voor 
transfers

•   Hoogwaardig 
Visco/Traag-
schuim  
met raatvorm 
voor betere 
inzakking, 
omhullingen 
lagere schuif-
krachten

•  Verstevigde 
randen voor 
transfers

•  Hoogwaardig 
systeem zon-
der pomp

•  Lagere druk 
op de hiel door 
Hiel-Zone met 
non-powered 
luchtcellen

•  Eenvoudig 
en snel op te 
schalen naar 
dynamisch 
systeem door 
pomp aan te 
koppelen

•  Besparing 
kosten, tijd 
en fysieke 
belasting

•   Eenvoudig 
en snel op te 
schalen naar 
dynamisch 
systeem door 
pomp aan te 
koppelen.

•  Ook in statische  
modus lagere 
druk op de 
hielen door 
Hiel-Zone

•  Hoogwaardig 
Luchtwissel- 
systeem

•  Voorzien van  
17 luchtcellen

•   Hoogwaardig 
Luchtwissel- 
systeem

•  Voorzien van 
22 cellen, met 
statisch hoofd 
segment

•  Low-air-loss 
voor micro 
climaat

•  Zeer breed 
inzetbaar

•  Betere  
drukverdeling 
door meer 
inzakking en 
omhulling

•  Volledig  
wasbaar

•  Zeer breed 
inzetbaar

•  Nog lagere in-
terne druk door 
meer inzakking 
en omhulling

•  Volledig  
wasbaar

•  Anti-deformatie- 
matras neemt 
de vorm van  
het lichaam  
aan, waardoor  
weefsel minder  
wordt vervormd  
en er een ‘drijf’  
effect ontstaat

Raatvorm in schuim 
voor vergroot  
contactoppervlak

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ NVT NVT NVT NVT NVT

Het matras hoeft niet 
periodiek gedraaid  
te worden

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Verstevigde randen 
voor eenvoudigere 
transfers

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Optioneel

Hoogwaardige multi- 
stretch dampdoorlatende 
inco-hoes

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Schuim dichtheid/  
nominale hardheid 
(NH) of druk

34-36kg/m3, 
125N

Blauw 38-40kg/
m3, 200N

Roze 38-40kg/
m3, 120N

Visco 55-60kg/
m3, 55N

Blauw 38-40kg/
m3, 200N

Blauw 38-40kg/
m3, 200N

Roze 38-40kg/
m3, 120N
Hielzone:  

Max. 6 mmHg

Blauw 38-40kg/
m3, 200N

Roze 38-40kg/
m3, 120N

Cyclus tijd 10 min: 
18/26 mmHg

Blauw 38-40kg/
m3, 200N

Roze 38-40kg/
m3, 120N

Cyclus tijd 10 min:
 6, 18 , 26 mmHg

Cyclus tijd: 12 min

3 standen:
Soft: 30 mmHg

Medium: 40 
mmHg

Hard: 60 mmHg

Cyclus tijd: 12 min

3 standen:
Soft: 30 mmHg

Medium: 40 
mmHg

Hard: 60 mmHg

Cyclus tijd: 16 min

Max 24 mmHg
Min 2 mmHg

<10 mmHg voor 
15% van Cyclus

Cyclus tijd: 16 min

Max 20 mmHg
Min 1 mmHg

<5 mmHg voor 
25% van Cyclus

Vanaf 4 mmHg 
tot maximaal 

16 mmHg

Max. gebruikersgwicht 165 Kg 254 Kg 254 Kg 254 Kg 254 Kg 254 Kg 254 Kg 254 Kg 200 Kg 250 Kg 300 Kg / 400 Kg

https://www.directhealthcaregroup.com/nl/products/dyna-form-jupiter/
https://www.directhealthcaregroup.com/nl/products/dyna-form-mercury/
https://www.directhealthcaregroup.com/nl/products/dyna-form-saturn/
https://www.directhealthcaregroup.com/nl/products/dyna-form-static-air-hz/
https://www.directhealthcaregroup.com/nl/products/dyna-form-mercury-advance-trolley-matras-2/
https://www.directhealthcaregroup.com/nl/products/mercury-advance-smartcare/
https://www.directhealthcaregroup.com/nl/products/dyna-form-air-pro-plus/
https://www.directhealthcaregroup.com/nl/products/dyna-form-air-suresse/
https://www.directhealthcaregroup.com/nl/products/quattro-plus/
https://www.directhealthcaregroup.com/nl/products/quattro-acute/
https://www.directhealthcaregroup.com/nl/products/quattro-plus/


Soorten Anti-decubitus matrassen

In de basis kunnen anti-decubitus matrassen worden verdeeld in ‘reactieve-’ en ‘actieve systemen’.

REACTIEVE THERAPIE (drukverlagend)

Reactieve therapie omvat alle statische (niet-aangedreven) 
matrassen zoals schuim en non-powered (niet pomp aan-
gedreven) hybride matrassen. In grote lijn wordt ‘reactieve 
therapie’ gebruikt voor zorgvragers met een lager risico 
op decubitus, waarbij de zorgvrager over een zekere mate 
van onafhankelijke mobiliteit beschikt. Dit kunnen ook 
zorgvragers zijn met bestaande oppervlakkige decubitus.

ACTIEVE THERAPIE (drukontlastend)

Actieve therapie omvat alle door een pomp aangedreven, 
alternerende druk, dynamische- en aangedreven hybride 
matrassen. Deze aangedreven matrassystemen worden 
vaker ingezet bij zorgvragers met een hoger risico op  
decubitus en hebben dus een grotere mate van afhankelijk  
op het gebied van mobiliteit. Deze zorgvragers zijn hierdoor  
beperkt of niet in staat om regelmatig te verliggen en/of 
hebben bestaande volledige decubituswonden.

De mate waarin een matras de druk verminderd of verlicht 
is ook afhankelijk van de mate waarin het matras voorziet 
in onderdompeling en omhulling door het ondersteunings- 
oppervlak (zie afbeeldingen rechts)

Bij het kiezen van een matras voor de zorgvrager, 
moet rekening gehouden worden met: 

1) Het type therapie dat de matras biedt
2) De klinische behoeften van de zorgvrager
3) Het niveau van zorg dat de zorgvrager ontvangt
4)  De wijze waarop het geslecteerde matras voorziet in 

zorgbehoeft omtrent decubitus.

De drie belangrijkste soorten Anti-decubitus matras-
sen die u waarschijnlijk tegenkomt, zijn statische,
hybride en dynamische matrassen.

Onderdompeling

Omhulling

Gedeeltelijke onderdompeling 
met omhulling



Soorten Anti-decubitus matrassen STATISCHE MATRASSEN  1 HYBRIDE MATRASSEN   2 DYNAMISCHE MATRASSEN  3  +  4 ANTI-DEFORMATIE MATRASSEN  5

Algemeen
Statische matrassen verminderen 
de druk tussen het contactopper- 
vlak van de zorgvrager en het 
steunvlak.

Ontwerp
Statische matrassen combineren 
verschillende soorten schuim en/
of uitsparingen of raatvormige 
uitsnedes op het schuim oppervlak. 
Dit resulteert in een steunoppervlak 
die de vorm van het lichaam van 
de zorgvrager aanneemt en zo het 
contactoppervlak vergroot door  
zowel gedeeltelijke onderdom- 
peling als omhulling (zie vorige 
afbeeldingen).

Type therapie
Statische matrassen bieden reac-
tieve therapie en zorgen voor een 
constante, lagere druk op de huid 
en onderliggende weefsels van de 
zorgvrager. Deze druk wordt alleen 
weggenomen als de zorgvrager 
zelfstandig beweegt of wanneer de 
zorg de zorgvrager herpositioneerd.

Typisch gebruik
Zorgvragers met lager risico op 
decubitus en/of mensen met opper-
vlakkige decubitus.

Algemeen
Hybride matrassen combineren zowel schuim als 
lucht in het steunvlak en zijn al dan niet met een 
pomp aangedreven (powered of non-powered).

Ontwerp
Het schuim kan worden ingekapseld binnen 
individuele luchtcellen OF het kan bovenop de 
luchtcellen liggen.

Type therapie
Non-powered hybride matrassen bieden een 
reactieve therapie vergelijkbaar met statische 
matrassen (zie links). Powered hybride matras-
sen bieden een zekere mate van actieve thera-
pie aan voor de zorgvragers, hoewel het niveau 
van drukontlasting minder is dan een volledig 
dynamisch matras (zie rechts). Daarnaast is er 
meer sprake van een active therapie indien er 
geen schuim tussen het contactoppervlak van 
de zorgvrager en de luchtcellen aanwezig is.

Typisch gebruik
Zorgvragers met verschillende niveaus van 
risico op decubitus kunnen gebruik maken van 
een hybride matrassen, inclusief zorgvragers 
met bestaande decubitus.

Algemeen
Dynamische matrassen vereisen een elektrisch aangedreven 
pomp welke periodiek lucht door het matras laat circuleren, 
waardoor zorgvragers regelmatig perioden van drukontlasting 
van het weefsel ondervinden.

Ontwerp
Dynamische matrassen gebruiken een pomp om speciaal 
ontworpen luchtcellen in het matras op te blazen en leeg te 
laten lopen. Dynamische matrassen hebben ofwel een 1-in-2, 
1-in-3 of 1-in-4 celcyclus en de ‘cyclus’ tijden kunnen variëren 
van 7 tot 30 minuten. Sommige dynamische matrassen 
hebben speciale luchtcellen die gedeeltelijke onderdompeling 
en omhulling van de zorgvrager het ondersteuningsoppervlak 
mogelijk maken, waardoor de druk op hun huid en onderhuidse 
weefsels verder wordt verminderd.

Type therapie
Dynamische matrassen voorzien in actieve therapie en zijn 
ontworpen om periodiek de druk op de huid van de patiënt 
te ontlasten.

Typisch gebruik
Dynamische matrassen zijn doorgaans gericht op patiënten 
met een hoger risico op decubitus, en worden vaak gebruikt 
bij patiënten met volledige decubitus wonden.

Algemeen
Anti-deformatiematrassen maken gebruik van 
een pomp om een extreem lage celdruk te 
behouden, en biedt op deze manier een hoge 
mate van onderdompeling en omhulling van de 
zorgvrager om zo vervorming van het weefsel 
te voorkomen.

Ontwerp
Anti-deformatiematrassen egaliseren lage 
druk in hun cellen om de zorgvrager dieper in 
het oppervlak onder te dompelen en door de 
cellen te laten omhullen. Dit hoge niveau van 
onderdompeling en omhulling verlaagd de ver-
vorming van het weefsel. Recente consensus  
in de etiologie van ecubitus heeft aangetoond 
dat weefselvervorming plaats vindt in de vroege  
minuten van decubitusvorming.

Type therapie
Anti-deformatiematrassen voorzien in een 
door een pomp aangedreven reactieve thera-
pie, en zijn ontworpen om de vervorming van 
het weefsel van een individu in liggende of 
zittende positie te minimaliseren.

Typisch gebruik
Ani-deformatie matrassen worden ingezet 
bij zorgvragers die verondersteld worden het 
hoogste risico op decubitus te hebben. Dit 
zijn zorgvragers op de IC, zorgvragers met 
volhardende decubitus, zorgvragers met hoge 
niveaus van pijn of ongemak of die intolerant 
zijn voor beweging.

DYNA-FORM® MERCURY DYNA-FORM® SMARTRESPONSE QUATTRO® PLUS CARITAL® OPTIMA

DYNA-FORM® AIR SURESSE

DYNA-FORM® MERCURY ADVANCE QUATTRO® ACUTE
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Direct Healthcare Group BV
Weteringweg 5-9 
2641 KM Pijnacker
Tel: +31 (0)15 369 54 40 
www.dhg-healthcare.com
info.nl@directhealthcaregroup.com

https://www.directhealthcaregroup.com

