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Pressure ulcers in pediatric patients: a challenge! 

Anna-Barbara Schlüer 

Summary 

Pressure ulcers are a common and highly relevant nursing care problem in hospitals. 

They are associated with psychological and physical suffering, increased morbidity 

and mortality rates and higher costs for health care worldwide. Pressure ulcer 

development can be attributed to multiple factors that are fairly well-studied in adults 

and elderly people. While the problem of pressure ulcers in adults has received a 

great deal of attention, far less is known about pressure ulcers in children and 

neonates. With regard to pediatric care settings, some challenges remain. The 

overall health status of hospitalized children is generally better and multi-morbidity is 

limited to a small percentage of patients, such as very low term neonates (born 

before 32 weeks of gestation age), newborns with congenital abnormalities and 

children with chronic conditions. Survival rates of both critically and chronically ill 

neonates, infants and children have improved dramatically in recent years. This fact 

introduces new challenges for medical and nursing care for these patients.  

Children’s skin undergoes several changes throughout the first 18 years of life. Within 

the first days of life neonates undergo various adaptation processes needed to 

accommodate to the transition from the wet intrauterine environment to the dry 

outside environment. During the first months and years the skin continues to develop 

and evolve its structure and functions. It is known that any skin breakdown, especially 

in critically ill neonates and infants, increases the risk of septicemia as well as related 

severe complications and higher mortality. Pressure ulcers also cause an increase in 

pain, infection and calorie expenditure in pediatric patients, and therefore it is of great 

importance to avoid any damage to the fragile skin of pediatric patients.  

With regard to pressure ulcer risk factors in pediatric patients, immobility and 

decreased skin sensitivity are known. Sick children in general and - due to their 

limited communication skills - neonates, infants and toddlers, disabled and 

neurologically impaired children in particular, seem to be at high risk of developing 

pressure ulcers. Despite the known risk factors, a reliable and valid pressure ulcer 

risk assessment tool with validated cut-off points, applicable to a wide range of the 

juvenile population from neonates to adolescents, is not available.  



Pressure ulcer prevention is multifaceted and requires skills, knowledge and 

consistency in nursing practice. Risk assessment, skin assessment, repositioning 

and pressure relief are integral components of effective prevention of pressure ulcers 

in children. The preventive measures taken for children are often those 

recommended for adult patients. However, several authors have highlighted the 

importance of specific age-related preventive strategies. Preventive measures should 

meet the individual needs of each child, and special attention must be paid to 

neonates and infants. The same is true when it comes to pressure ulcer treatment. 

No specific guideline for wound treatment of pediatric pressure ulcer wounds is 

available today.  

There is a considerable lack of knowledge with regard to the problem of pressure 

ulcers in pediatric patients. This thesis, entitled “Pressure ulcers in pediatric patients: 

a challenge!” presents different aspects of the problem of pressure ulcers in pediatric 

patients.  

The introduction in Chapter one presents the scope of the topic. It first provides 

insight into the topic of pressure ulcers and highlights the unique needs of pediatric 

patients of all ages with regard to this issue.  

Chapter two presents the results of the first pilot study on pressure ulcer prevalence 

in four Swiss pediatric hospitals. This study reveals a high prevalence rate of 27.7%. 

The prevalence of pressure ulcers category 2 and higher accounts for only 4.5%. 

Although not all pressure ulcers are preventable, the high prevalence rates indicate a 

need to improve preventive actions as well as risk assessment and to start raising 

staff’s awareness of the pressure ulcer issue in the pediatric health care setting. This 

study marks an important first step in recognizing the relevance of the pressure ulcer 

issue in the pediatric health care setting.  

In chapter three the results of a multicenter point prevalence pressure ulcer study 

conducted in all pediatric hospitals of the German speaking part of Switzerland are 

described. The study reveals a very high pressure ulcer prevalence rate of 35% in 

the 14 Swiss pediatric hospitals. However the prevalence rate of category 2 and 

higher is only 3%. Especially the age of the patients, the Braden risk score for 

pressure ulcer development as well as the institution in which the patients were 

hospitalized appear to be related to the development of pressure ulcers. The most 

frequently affected patient group in this study involved very young patients in the 



Pediatric Intensive Care Unit setting showing mostly category 1 pressure ulcers. The 

pressure ulcer prevalence of nearly 45% in this patient group and the figure of 60% 

being at risk is disconcerting and needs special attention. Patients in the Neonatal 

Intensive Care Unit setting also show an overall prevalence of nearly 45%. Children 

treated in a Neonatal Intensive Care Unit or/and Pediatric Intensive Care Unit care 

setting are mostly vulnerable due to several factors like the immaturity of the skin in 

very young neonates and newborns and also because of anatomical, physiological 

and immunological differences. In general these children are in a critical clinical 

condition and often undergo lifesaving treatments. If one takes into consideration that 

in these patients often many external medical devices are applied which might affect 

the skin, the high vulnerability to getting a pressure ulcer seems feasible. In view of 

this and the findings presented in this study, the question arises whether in the 

pediatric population a prevalence rate for children with and without external medical 

devices like tubes and fixation devices might be an important marker. Further, it 

highlights the importance of evidence based pressure ulcer prevention in these 

patients.  

Chapter four presents a systematic review in which the validation and clinical impact 

of pressure ulcer risk assessment tools used in pediatric care settings is explored. 

Over the last five decades more than 30 standardized pressure ulcer risk scales for 

adults have been developed, tested and modified. A total of 12 pediatric specific risk 

assessment tools were identified. Many of them are modifications of pressure ulcer 

risk scales for adults and contain variables deemed especially important for pressure 

ulcer development in the adult population, e.g. continence, moisture, nutrition. 

“Mobility” was part of every scale. Assessing the degree of mobility to determine 

pressure ulcer risk in children seems reasonable, because the relation between 

mobility and pressure ulcer development is well established. On the other hand, it 

should be noted that there are only a few studies investigating specific factors for 

pressure ulcer development in the pediatric population. Although long known to be a 

problem in infants and children, the risk factor “devices on the skin” has only been 

considered in the newer scales since 1998. The degree of validation of these risk 

assessment tools is poor. Five studies provided evidence about interrater reliability 

and the agreement of four instruments. Besides the discussed validity and reliability 

aspects, the question arises if it is feasible to develop a pressure ulcer risk scale 

covering all the necessary aspects of the whole pediatric population. Considering the 

immaturity as well as the anatomical, physiological and immunological differences 



and vulnerability of this population’s skin and tissues, especially during the neonatal 

period, it is clear that pressure ulcer risk profiles vary across the different age groups.  

Chapter five focuses on certain risk factors and prevalence among hospitalized 

pediatric patients over one year of age. In this study hospitalized pediatric patients 

older than one year showed a pressure ulcer prevalence rate of 26.5%. These 

patients present with several factors that may lead to the development of a pressure 

ulcer. First of all the presence of medical devices seems to be a particular risk factor 

in all age categories. Second, in these patients limited activity and mobility appeared 

to be particular risk factors as well. The most affected anatomical region for the 

development of a pressure ulcer was the lower extremity especially the foot. Older 

patients over the age of 12 years showed slightly more frequent pressure ulcers 

(32%) than children under the age of eight years. Patients hospitalized in the 

Pediatric Intensive Care Unit setting were most often affected by a pressure ulcer 

(40%). 

Most of the pressure ulcers assessed in this study developed due to external devices 

(38.5%). Young pediatric patients (under the age of five years) are, due to their 

developmental status, unable to differentiate pressure from other sensory 

perceptions of such devices properly and are therefore mostly vulnerable. 

Equipment-related risk factors, e.g. those connected with traction, tubes and IV 

catheterization, are therefore additional potential pressure ulcer risk factors in the 

pediatric health care setting. This is also in line with the fact that the most frequent 

localization of a pressure ulcer was the lower extremities, especially the feet (40%). 

The reason for this might be the fact that the majority of pressure ulcers were 

developed because of splints/iv boards or cables and sensors, as well as IV 

catheterization used at this anatomic site.  

In chapter six the prevalence, risk factors and preventive measures in hospitalized 

neonates and infants in all 14 hospitals of the German speaking part of Switzerland 

are presented. In this study the pressure ulcer prevalence rate (categories 1-4) in 

neonates and infants was high, with an overall prevalence of 45.5%; yet the pressure 

ulcer prevalence rate for more severe pressure ulcers (categories 2-4) was low, at 

0.5%. Ventilation support devices such as Continuous Positive Airways Pressure or 

mechanical ventilation increased the risk of pressure ulcers more than twofold. Total 

skin assessment (66.5%), repositioning (68.1%) and skin care (50%) were conducted 



most frequently as preventive measures. In the literature it is suggested that a 

category 1 pressure ulcer can serve as an indication of being at risk for a category 2 

to 4 pressure ulcers. When a category 1 pressure ulcer occurs, preventive measures 

are necessary. In our study only one infant developed a pressure ulcer higher than 

category 1, which makes it questionable whether a category 1 pressure ulcer is a 

good indication of additional risk in this population. According to the localization of 

the pressure ulcers, the feet and nose were the most commonly affected areas in this 

study sample. Regarding the feet, especially the ankles, heels and toes, were 

frequently affected areas and regarding the head, next to the nose also the occiput 

and ear. A possible explanation for this is that in neonates and infants monitoring 

devices like oxygenation sensors and IV catheters are fixed to the feet of the child, 

and therefore this localization can also be affected by medical device related 

pressure ulcers. Pressure ulcers in the area of the nose are often caused by a 

nasogastric feeding tube, ventilation tube or by a Continuous Positive Airways 

Pressure mask with Prongs. It is therefore of great importance to pay special 

attention to the careful application of ventilation support devices, and to the careful 

fixation and regular repositioning of any devices in neonates and infants in order to 

decrease the pressure ulcer risk.  

In chapter seven pediatric specific topics with regard to pressure ulcer wound 

treatment are highlighted. The results revealed a range of different treatments 

primarily related to differences in severity and location. Most of the category 1 

pressure ulcers are not treated with a wound dressing, since in category 1 pressure 

ulcers the skin is still intact. The nonuse of any dressing in category 1 pressure ulcers 

makes it possible to recognize any changes in these ulcers quickly and easily. In 

addition, it is very important to carry out appropriate preventive interventions in 

pediatric patients with a category 1 pressure ulcer to avoid any further trauma to the 

skin. The use of any dressing in pediatric patients with higher categories of pressure 

ulcers must rely on a clear goal for the intended treatment. In addition, any dressing 

use in pediatric patients must protect the skin from further harm, like epidermal 

stripping.  

In chapter eight the main findings of all studies conducted are presented. The core 

of this chapter encompasses the general discussion of the study results as well as 

their consequences for clinical practice and further research in this field. Furthermore 



it highlights methodological aspects, including the ethical topic of clinical research in 

which children are participants.  

Pediatric patients of all ages are beyond doubt at risk of developing a pressure ulcer. 

Evidence based guidelines for effective pressure ulcer prevention and treatment in 

pediatric patients are mandatory, taking into account their unique needs. Health care 

staff has to be aware of pediatric specific risk factors for pressure ulcer development, 

like the application of external devices. In addition, adequate preventive and 

treatment measures have to be taken and monitored regularly.  



Samenvatting  

Decubitus is een algemeen voorkomend en uiterst relevant verpleegkundig probleem 

in ziekenhuizen. Het wordt geassocieerd met psychisch en fysiek lijden, een grotere 

morbiditeit, hogere mortaliteitscijfers en wereldwijd hogere uitgaven voor 

gezondheidszorg. De ontwikkeling van decubitus kan worden toegeschreven aan 

meerdere factoren die zowel bij volwassenen als ouderen redelijk goed zijn 

onderzocht. Terwijl het probleem van decubitus bij volwassenen veel aandacht heeft 

gekregen, is beduidend minder bekend over decubitus bij kinderen en 

pasgeborenen. Wat betreft pediatrische zorg resten er nog wel enige uitdagingen. De 

algehele gezondheid van gehospitaliseerde kinderen is in het algemeen beter en 

multi-morbiditeit is beperkt tot een klein percentage van de patiënten, zoals zeer 

vroeg geborenen (eerder dan 32 weken in de zwangerschapsperiode), 

pasgeborenen met congenitale afwijkingen en kinderen met chronische 

aandoeningen. De overlevingscijfers van zowel kritieke als chronisch zieke 

pasgeborenen, zuigelingen en kinderen zijn de laatste jaren sterk toegenomen. Dit 

feit brengt nieuwe uitdagingen met zich mee bij de medische en verpleegkundige 

zorg voor deze patiënten.  

De kinderhuid ondergaat meerdere veranderingen gedurende de eerste 18 

levensjaren. De eerste levensdagen maken pasgeborenen verschillende processen 

door om zich aan te passen aan de overgang van de vochtige intra-uterine naar de 

droge omgeving daarbuiten. Gedurende de eerste maanden blijft de huid zich qua 

structuur en functies ontwikkelen. Het is bekend dat elk huidprobleem, vooral bij 

pasgeborenen en zuigelingen in kritieke toestand, het risico op septicaemia, 

bijkomende ernstige complicaties en een hogere mortaliteit vergroten. Decubitus 

veroorzaakt ook meer pijn, infecties en calorieverbruik bij pediatrische patiënten en 

aldus is het van groot belang om enigerlei beschadiging van de fragiele huid bij deze 

patiënten te voorkomen.  

Wat betreft de risicofactoren van decubitus bij pediatrische patiënten zijn immobiliteit 

en verminderde sensitiviteit van de huid bekend. Zieke kinderen in het algemeen en 

pasgeborenen, zuigelingen, peuters alsmede (neurologisch) gehandicapten lijken 

door hun beperkte communicatievaardigheden een grote kans op het ontwikkelen 

van decubitus te hebben. Ondanks de bekende risicofactoren is een betrouwbare en 

geldige decubitus-risico assessment tool met vastgestelde grenswaarden, die 



toepasbaar is bij een breed spectrum van de jongerenpopulatie, variërend van 

pasgeborenen tot adolescenten, niet beschikbaar.  

Decubitus-preventie heeft vele facetten en vereist vaardigheid, kennis en 

consistentie bij de verpleging. Risico- en huidanalyse, repositioneren en verlichten 

van de druk zijn integrale onderdelen van de effectieve preventie van decubitus bij 

kinderen. De preventieve maatregelen die bij kinderen worden genomen zijn vaak 

dezelfde die worden aanbevolen bij volwassen patiënten. Verschillende auteurs 

hebben het belang van specifieke, leeftijdsgerelateerde preventiestrategieën belicht. 

Preventieve maatregelen dienen tegemoet te komen aan de individuele behoeften 

van elk kind en bijzondere aandacht moet uitgaan naar pasgeborenen en 

zuigelingen. Hetzelfde geldt als het gaat om de behandeling van decubitus. Er is 

momenteel geen specifieke richtlijn voor wondbehandeling bij pediatrische decubitus.  

Er bestaat een aanzienlijk gebrek aan kennis inzake het probleem van decubitus bij 

pediatrische patiënten. Deze thesis, getiteld “Decubitus bij pediatrische patiënten: 

een uitdaging!” toont verschillende aspecten van het decubitus-probleem bij 

pediatrische patiënten.  

De inleiding in hoofdstuk een beschrijft het onderzoeksterrein. Het geeft allereerst 

inzicht in het onderwerp decubitus en belicht de unieke behoeften van pediatrische 

patiënten van alle leeftijden met betrekking tot het onderwerp.  

Hoofdstuk twee presenteert de resultaten van het eerste vooronderzoek over het 

voorkomen van decubitus in vier Zwitserse pediatrische ziekenhuizen. Deze studie 

laat een hoge prevalentiegraad van 27,7% zien. De prevalentie van decubitus in de 

categorie 2 en hoger heeft slechts een aandeel van 4,5%. Ofschoon niet alle 

decubitus valt te voorkomen, zijn de hoge prevalentiegraden toch een aanwijzing dat 

de preventieve maatregelen evenals de risicoanalyse dienen te worden verbeterd en 

moet worden begonnen met het bewustmaken van het personeel van het decubitus-

probleem in de pediatrische verpleegkunde. Deze studie markeert een eerste 

belangrijke stap bij het erkennen van het belang van het onderwerp decubitus in de 

pediatrische verpleegkunde.  

In hoofdstuk drie worden de resultaten van een multicenter prevalentiestudie die in 

alle pediatrische ziekenhuizen van het Duitstalige deel van Zwitserland is uitgevoerd 

beschreven. De studie laat een zeer hoge decubitus-prevalentiegraad van 35% in de 



veertien Zwitserse pediatrische ziekenhuizen zien. De prevalentie van de categorie 2 

en hoger is slechts 3%. In het bijzonder de leeftijd van de patiënten, de Braden 

risicoscorelijst voor het ontwikkelen van decubitus evenals de instelling waar de 

patiënten zijn opgenomen lijken gerelateerd te zijn aan het ontwikkelen van 

decubitus. De meest getroffen patiëntengroep in deze studie betrof zeer jonge 

patiënten in pediatrische intensive care units, die overwegend decubitus in de 

categorie 1 vertonen. De prevalentie van decubitus van bijna 45% in deze 

patiëntengroep alsmede het percentage van 60% dat risico loopt is verontrustend en 

heeft bijzondere aandacht nodig. Patiënten in neonatale intensive care units vertonen 

ook een totale prevalentie van bijna 45%. Kinderen die worden behandeld in 

neonatale en/of pediatrische intensive care units zijn bijzonder kwetsbaar door 

verschillende factoren, zoals de immaturiteit van de huid bij pasgeborenen en 

zuigelingen alsmede door anatomische, fysiologische en immunologische verschillen. 

In het algemeen verkeren deze kinderen in een kritieke klinische conditie en vaak 

ondergaan zij levensreddende behandelingen. Als men in ogenschouw neemt dat bij 

deze patiënten vaak een groot aantal externe medische hulpmiddelen wordt gebruikt 

die de huid kunnen aantasten, lijkt de grote kwetsbaarheid voor het krijgen van 

decubitus plausibel. Door dit aspect en de resultaten die in deze studie zijn 

gepresenteerd rijst de vraag of bij de pediatrische populatie een prevalentiegraad 

voor kinderen met en zonder externe medische hulpmiddelen zoals slangen en 

fixatiemiddelen een belangrijk signaal is. Verder benadrukt dit het belang van op 

feiten gebaseerde decubitus-preventie bij deze patiënten.  

Hoofdstuk vier beschrijft een systematische bespreking waarin de validatie en 

klinische invloed van decubitus-risico assessment tools in de pediatrische zorg 

worden verkend. Gedurende de laatste vijf decennia zijn meer dan 30 

gestandaardiseerde risicoschalen voor decubitus bij volwassenen ontwikkeld, getest 

en aangepast. In totaal zijn 12 specifieke pediatrische risico assessment tools 

vastgesteld. Vele hiervan zijn modificaties van decubitus-risicoschalen voor 

volwassenen en bevatten variabelen die vooral van belang zijn bij de ontwikkeling 

van decubitus bij de volwassen bevolking, bijvoorbeeld continentie, vochtigheid en 

voeding. “Mobiliteit” maakte deel uit van elke schaal. Het vaststellen van de mate van 

mobiliteit om de kans op decubitus bij kinderen te bepalen lijkt redelijk, omdat de 

relatie tussen mobiliteit en het ontwikkelen van decubitus algemeen aanvaard is. Aan 

de andere kant moet worden opgemerkt dat er slechts enkele studies bestaan die de 

specifieke factoren voor het ontwikkelen van decubitus bij de pediatrische populatie 



onderzoeken. Ofschoon het een bekend probleem bij zuigelingen en kinderen is, 

wordt de risicofactor “medisch materiaal dat contact maakt met de huid” slechts bij de 

nieuwere schalen vanaf 1998 meegeteld. De mate van validatie bij deze risico 

assessment tools is gering. Vijf studies leverden bewijs voor inter-rater 

betrouwbaarheid en overeenstemming bij vier instrumenten. Naast de besproken 

validiteits- en betrouwbaarheidsaspecten doet zich de vraag voor of het haalbaar is 

om een decubitus-risicoschaal te ontwikkelen die alle benodigde aspecten van de 

gehele pediatrische populatie omvat. Gezien de immaturiteit evenals de 

anatomische, fysiologische en immunologische verschillen alsmede de 

kwetsbaarheid van de huid en het weefsel bij deze populatie tijdens met name de 

neonatale periode, is het duidelijk dat decubitus-risicoprofielen voor de verschillende 

leeftijdsgroepen uiteenlopen.   

Hoofdstuk vijf is gericht op bepaalde risicofactoren en de prevalentie van 

gehospitaliseerde pediatrische patiënten ouder dan één jaar. In deze studie 

vertoonden gehospitaliseerde pediatrische patiënten ouder dan één jaar een 

decubitus-prevalentiegraad van 26,5%. Deze patiënten laten verschillende factoren 

zien die tot de ontwikkeling van decubitus kunnen leiden. Allereerst lijkt de 

aanwezigheid van medische hulpmiddelen een bijzondere risicofactor te zijn bij alle 

leeftijdscategorieën. Ten tweede blijkt bij deze patiënten de beperkte activiteit en 

mobiliteit eveneens bijzondere risicofactoren op te leveren. De meest aangedane 

anatomische zone bij de ontwikkeling van decubitus waren de lagere extremiteiten, in 

het bijzonder de voet. Patiënten ouder dan 12 jaar vertoonden iets vaker decubitus 

(32%) dan kinderen onder de acht jaar. Patiënten die gehospitaliseerd zijn in 

pediatrische intensive care units hadden het meest te maken met decubitus (40%). 

De in de studie vastgestelde decubitus ontwikkelde zich overwegend door externe 

invloeden (38,5%). Jonge pediatrische patiënten (onder de vijf jaar) zijn door hun 

ontwikkelingsstatus niet goed in staat druk van andere sensorische waarnemingen bij 

dergelijke hulpmiddelen te onderscheiden en daardoor extra kwetsbaar. Hulpmiddel-

gerelateerde risicofactoren, bijvoorbeeld met betrekking tot tractie, slangen en IV-

catheterisatie, zijn zodoende extra potentiële risicofactoren bij decubitus in de 

pediatrische zorg. Dit sluit aan bij het feit dat de meest voorkomende locatie van 

decubitus de lagere extremiteiten zijn, in het bijzonder de voeten (40%). De reden 

hiervoor is mogelijk het feit dat de meerderheid van de decubitus-gevallen zich 



voordeden door splints/IV-boards of snoeren en sensoren, evenals IV-catheterisatie 

die op deze anatomische plaats wordt toegepast.   

In hoofdstuk zes worden de prevalentie, risicofactoren en preventieve maatregelen 

bij gehospitaliseerde pasgeborenen en zuigelingen in alle 14 ziekenhuizen van het 

Duitssprekende deel van Zwitserland gepresenteerd. In deze studie was de 

decubitus-prevalentiegraad (categorie 1-4) bij pasgeborenen en zuigelingen hoog, 

met een gemiddelde prevalentie van 45,5%; niettemin was de decubitus-

prevalentiegraad bij de ernstigere vormen van decubitus (categorie 2-4) laag met 

0,5%. Beademingsapparatuur zoals Continuous Positive Airways Pressure (CPAP) of 

mechanische beademing verdubbelden het risico op decubitus ruim. Algehele 

huidanalyse (66,5%), repositioneren (68,1%) en huidverzorging (50%) werden het 

vaakst uitgevoerd als preventieve maatregelen. In de literatuur wordt gesuggereerd 

dat categorie 1 decubitus kan dienen als een indicatie voor het risico op een 

categorie 2 tot 4 decubitus. Als zich een categorie 1 decubitus voordoet zijn 

preventieve maatregelen noodzakelijk. In onze studie ontwikkelde slechts één 

zuigeling een decubitus hoger dan categorie 1, hetgeen het twijfelachtig maakt of 

een categorie 1 decubitus een goede indicatie is van een extra risico bij deze 

populatie. Volgens de lokalisatie van decubitus bleken de voeten en neus de vaakst 

aangetaste lichaamsdelen in dit studievoorbeeld. Voeten, vooral enkels of hielen en 

tenen waren eveneens vaak aangetaste delen, evenals het achterhoofd en oor. Een 

mogelijke verklaring is dat bij pasgeborenen en zuigelingen bewakingsapparatuur 

zoals oxygenatie-sensoren en IV-catheters aan de voeten van het kind worden 

bevestigd, en de lokalisatie zodoende kan worden beïnvloed door decubitus die 

verband houdt met medische hulpmiddelen. Decubitus rond de neus wordt vaak 

veroorzaakt door nasogastrische voeding, een beademingsslang of een Continuous 

Positive Airways Pressure-masker met prongs. Het is zodoende van groot belang om 

bijzondere aandacht te besteden aan de zorgvuldige toepassing van 

beademingondersteunende apparaten alsmede de voorzichtige fixatie en het 

regelmatig repositioneren van hulpmiddelen bij pasgeborenen en zuigelingen 

teneinde de kans op decubitus te verkleinen.  

In hoofdstuk zeven worden specifieke pediatrische onderwerpen wat betreft de 

behandeling van decubitus-wonden belicht. The resultaten lieten een reeks 

verschillende behandelingen zien, vooral gerelateerd aan de ernst of de locatie. 

Categorie 1 decubitus wordt meestal niet behandeld met een wondverband, omdat in 



categorie 1 decubitus de huid nog intact is. Het achterwege laten van verband bij 

categorie 1 decubitus maakt het mogelijk veranderingen bij deze zweren snel en 

makkelijk te herkennen. Daarnaast is het uiterst belangrijk om passende preventieve 

ingrepen uit te voeren bij pediatrische patiënten met categorie 1 decubitus om verder 

trauma van de huid te vermijden. Het gebruik van een wondverband bij pediatrische 

patiënten in hogere decubitus-categorieën hangt af van een duidelijk doel bij de 

voorgenomen behandeling. Tevens moet het gebruik van een verband bij 

pediatrische patiënten de huid beschermen tegen verdere verwonding, zoals 

epidermale loslating.  

In hoofdstuk acht worden de voornaamste resultaten van alle uitgevoerde studies 

gepresenteerd. De kern van dit hoofdstuk omvat de algemene bespreking van de 

studieresultaten evenals hun consequenties voor klinische toepassing en verder 

veldonderzoek. Tevens belicht het hoofdstuk de methodologische aspecten inclusief 

het ethische vraagstuk bij klinisch onderzoek waarin kinderen participeren.  

Pediatrische patiënten van alle leeftijden lopen ongetwijfeld het risico decubitus te 

ontwikkelen. Op feiten gebaseerde richtlijnen voor effectieve decubitus-preventie en 

behandeling bij pediatrische patiënten zijn verplicht, gezien hun unieke behoeften. 

Verpleegkundig personeel dient zich bewust te zijn van pediatrisch-specifieke  

risicofactoren bij de ontwikkeling van decubitus, zoals het gebruik van externe 

hulpmiddelen. Daarnaast moeten zowel preventieve als curatieve maatregelen 

worden genomen en hierop regelmatig toezicht worden uitgeoefend.  


