
Incontinence Associated 
Dermatitis 

De huid van een incontinentiepatiënt wordt blootgesteld aan urine en/of 
ontlasting. Urine vermindert de barrièrefunctie van de huid en maakt deze 

gevoeliger voor wrijving. Het verstoort ook de pH waarde en bevordert de groei 
van pathogenen. Dit kan leiden tot IAD (vochtletsel). 

 Het is een dagelijkse uitdaging voor professionals in de gezondheidszorg om de 
huid van incontinentie patiënten in goede conditie te houden. In deze workshop 

wordt dieper ingegaan op de IAD en hoe dit te onderscheiden is in andere 
huidletsels. Ook zal preventie aan de orde komen 

 



Overzicht 

• Voorstellen casuïstiek 

• Definitie IAD 

• Uitwerking IAD 

• Preventie en aandachtspunten 

• Behandeling IAD 

• Verschillen IAD – Decubitus – Intertrigo 

• Casuïstiek – wat is wat… 

 



Voorstellen casuïstiek 



Mw H 

 

 

 

Mevrouw is thuis gevonden in 
verwaarloosde toestand. 

 

Heeft een Clostridium infectie, 
waardoor incontinent van dunne def. 

 

Veel pijn en roodheid. 



Kind D 

 

 

 

Prematuur van 25 weken.  

 

Klinisch op IC. 

 

AB gebruik en meerdere medicatie.  

 



Mw K 

 

 

 

Mevrouw heeft een dunne darmfistel. 

 

Veel lekkage . 



Mw X 

 

 

 

 

Door het warme weer veel 
transpireren. 



 

IAD 
Enkele feiten: 

 

50% patiënten in verpleeghuis zijn 
incontinent.  

( Newman et al. ) 

 
 20- 27% incontinente, opgenomen 
patiënten ontwikkelen IAD in USA.  

( Bliss et al. ,2006) 

 

Huidcontact met urine en faeces 
resulteert in hyperhydratatie  van de 
huid en verhoogt de pH (alkalisch),  
wat de afweer van de huid verlaagt. 
Daarbij zorgen de fecale enzymen, 
intestinale flora en vocht voor schade 
aan het weefsel. 

(Gray et al., 2012). 

 



IAD of vochtletsel 

• IAD:  IAD is een irriterende vorm van contact dermatitis 

   (inflammatie van de huid) die voorkomt bij patiënten 
   met een urine en / of faeces incontinentie. 

 

• Vochtletsel: Maceratio Cutis. 

    Oorzaak: Inwerking van vocht op de huid. 



Pathofysiologie 
 

– Afbraak van de huid onder invloed van 

• Vocht - maceratie 

• Enzymen 

• Verandering in pH 

• Microben / pathogenen. 

– “Zichtbare” symptomen van de huid, roodheid - erytheem, inflammatie, 
verlies van epidermis, warmte, pijn, branderig gevoel. 

– De huid wordt gevoeliger voor frictie, wrijving en druk. 

– Cave decubitus. 

 



Oorzaken IAD 

• Vocht – maceratie 

 

• pH –zuurtegraad 
  

• Faecale enzymen 
 De huid is blootgesteld aan vocht (urine / faeces) en toxische enzymen (faeces) - 

(Nix) 

• Microben 



Vocht - maceratie 

 

• Fysisch proces. 

 

• Langdurige inwerking van vocht. 

 

• Witte verkleuring en erosie. 

 

• Eventueel loslaten van de opperhuid. 



pH 
 

 

• pH = zuurgraad 

– pH van de huid is normaliter ~5.5 (licht zuur) 

• ‘Zure beschermingsmantel’ 

• Is ter preventie van kolonisatie van bacteriën, gisten en schimmels 

– Urine en faeces zijn alkalischer dan de huid  

• Blootstelling van urine en/of faeces aan de huid verhoogd de pH 

 

 

 

 

 

   
 

 Gemiddeld: Huid-Urine-Faeces 



pH en microben 

• Normale pH van faeces 6 – 6,8 

– Hogere inname van koolhydraten. 

• Wordt omgezet in vetzuren. 

• Zuurvormende bacteriën: Enterococcus sp., Lactobacillus, Bifidobacterium, 
E.coli (varianten), Bacteroides. 

• Verzuring van de darmflora, waardoor faeces pH <5,5. 
 

– Hogere inname van vetten en eiwitten. 

• Aanmaak van onder andere ammonia. 

• Alkaliserende bacteriën: E.coli (varianten), Enterobacterien, Bacteroide 
stammen,Clostridien, Pseudomonas, Proteus Klebsiella.  

• Gevolg is verhoging van pH, dus faeces is alkalisch. 
 

– Vezelrijke voeding  

• Meeste balans om goede pH te behouden. 



Enzymen 

 

• Enzymen zijn eiwitten. 

 

• Enzymen zorgen voor een chemische reactie. 

 

• Enzymen zorgen voor afbraak van voedsel. 

 

• Bij vrijkomen op de huid zorgt het ook voor  
afbraak van weefsel.  





Fasen vochtletsel    

Fase 1: - Intacte huid 

  - Lichtrood 

  - jeuk / schrijnend / brandend gevoel 

 

Fase 2: - Intacte huid 

  - Felrood en glanzend 

  - Jeuk / schrijnend / brandend gevoel 

 

Fase 3: - Huiddefect 

  - Felrood en vochtig 

  - Verweking en ontvelling 

  - Jeuk / schrijnend / branderig gevoel 

 

Fase 4: - Huiddefect 

  - Wit / geel / groen 

  - Eventueel geurontwikkeling 

  - Bacteriële infectie of schimmel, mogelijk met zwelling 

 



Preventie IAD 

 
– Observatie, protocollering en eenduidige rapportage (foto’s). 

 
– Reinigen van de huid met pH-huidneutrale producten. 

 
– Hydrateren van de huid. 

 
– Biedt een goede huidbeschermer aan voor specifieke omstandigheden. 

 
– Meest ideale voedingstoestand (dieëtiste). 

 
– Incontinentiebeleid, welke materialen en frequentie. 

 
– Voorkomen van frictie door gebruik van hulpmiddelen. 

 



Enorme keuze huidbescherming 



IAD en Decubitus 

 A systematic review and meta-analysis of incontinence-associated dermatitis, 
incontinence, and moisture as risk factors for pressure ulcer development. 

 Beeckman D1, Van Lancker A, Van Hecke A, Verhaeghe S. 

  
 De samenhang tussen IAD en Decubitus onderzoeken. 
 
 Bronnen: Medline, Embase, CINAHL, Web of Science, and the Cochrane Library. 
 
 58 studies werden geïncludeerd. 
 
 In 86% van de studies werd er een significante samenhang tussen verschillende vormen 

(enkel- of dubbel incontinent) van IAD en Decubitus aangetoond. 
 

 

 Conclusie: Bij aanwezigheid van IAD is het risico op Decubitus hoger! 
 

 
 Res Nurs Health. 2014 Jun;37(3):204-18. doi: 10.1002/nur.21593. Epub 2014 Apr 3. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24700170


 

– IAD is een significante risicofactor voor decubitus. 

• Faecale incontinentie verhoogt het risico op decubitus met 22% 
(Maklebust). 

• Cochrane studie: In 86% van de studies (85) werd er een significante 
samenhang tussen verschillende vormen (enkel- of dubbel incontinentie) 
van IAD en decubitus aangetoond. (D. Beeckman et al, 2014). 

– Deze studies tonen het belang van een goede behandeling van IAD aan.    

 

IAD en Decubitus 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://webpages.charter.net/nursing_project/images/decub2.bmp.jpg&imgrefurl=http://www.articlesbase.com/elderly-care-articles/chronic-wounds-decubitis-pressure-sores-they-plague-millions-of-helpless-bedridden-people-someday-it-could-happen-to-you-a-new-invention-1178011.html&usg=__mXN4EKI3KHzpfwuBcoClhVjj0Tc=&h=480&w=360&sz=39&hl=nl&start=6&itbs=1&tbnid=UDMFfcvdb8vwWM:&tbnh=129&tbnw=97&prev=/images?q=pressure+sores&hl=nl&sa=N&gbv=2&ndsp=20&tbs=isch:1


 

IAD of Decubitus ? 



IAD – decubitus - Intertrigo 

 
   IAD  Decubitus  Intertrigo 
Oorzaak  Urine / faeces (+ frictie) O2 tekort  Vochtuittreding 
 

 
Plaats  Overal (bilnaad) Drukpunt (bot) Plooien 
 

 
Vorm  Diffuus  1 plek  Kopieletsel 
   Kopieletsel 
 
Diepte  Oppervlakkig Oppervlakkig Oppervlakkig 
     Diep 

 
Necrose  -  Mogelijk  - 
 

 
Randen  Diffuus  Scherp begrensd Scherp in de plooi

  Onregelmatig 
 
Kleur (rood)  Niet egaal  Egaal  Diep rood 
   Wel / niet  Niet wegdrukbaar 
   wegdrukbaar 

 



Casuïstiek, wat is wat… 



Mw H 

 

 

 

Mevrouw is thuis gevonden in 
verwaarloosde toestand. 

 

Heeft een Clostridium infectie, 
waardoor incontinent van dunne def. 

 

Veel pijn en roodheid. 



Mw H 

Incontinence Associated 
Dermatitis (Fase 3-4?) en 
Decubitus Categorie 3. 
 

IAD: 

Invloed van zuren en vocht. 
 

Vurige roodheid. 
 

Pijn / branderig. 
 

Schimmel? 

 
Decubitus: 

Beschadiging diepere huidlagen. 

 

Fibrineus beslag / necrose. 

 

 



Kind D 

 

 

 

Prematuur van 25 weken.  

 

Klinisch op IC. 

 

AB gebruik en meerdere medicatie.  

 



Kind D 

Incontinence Associated 
Dermatitis Fase 3. 
(in de volksmond  vaak luieruitslag 
genoemd) 

 

Invloed van zuren en vocht. 
 

Roodheid. 

 

Pijn / Branderigheid. 

 

Aanwezigheid van wondjes. 

 

Kopie letsels. 



Mw K 

 

 

 

Mevrouw heeft een dunne darmfistel. 

 

Veel lekkage . 



Mw K 

Incontinence Associated 
Dermatitis Fase 2. 
 

Inwerking van zuren en vocht. 
 

Roodheid. 
 

Erytheem. 

 

Pijnlijk / Branderig. 

 

 



Mw X 

 

 

 

 

Door het warme weer veel 
transpireren. 



Mw X 

Intertrigo Fase 4. 
 

Felle roodheid. 
 

Vaak scherpe rand. 
 

“Eilandjes voor de kust”  

(teken van schimmel). 

 

Afscheiding van vocht. 



 

 

 

Hartelijk dank voor uw aandacht! 


