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Een nieuw hulpmiddel om het dynamisch zitten bij
patiënten met decubitus op de tubers te stimuleren

De Virtual Seating Coach
M.H. Bosman, T.A.R. Sluis, A. Galle, H.R. den Besten, T. Westendorp

Bij mensen met een dwarslaesie is er een verhoogd risico op
het ontstaan van decubitus. Zowel klinisch als poliklinisch zien
we regelmatig zeer moeilijk behandelbare decubitus. Momen
teel wordt bij decubitus op het zitvlak bedrust voorgeschre
ven, totdat de wond volledig genezen is. Indien conservatieve
behandeling geen resultaat oplevert, wordt overgegaan tot
operatieve behandeling. Post-operatief wordt dan ook vaak
minimaal zes weken bedrust voorgeschreven. Uit onderzoek
blijkt dat langdurige bedrust psychische problemen kan
veroorzaken bij mensen met een dwarslaesie.1 Daarnaast zien
we in de praktijk ook nadelige veranderingen ten aanzien van
fitheid, spijsvertering en longfunctie, maar ook verlies van
zelfstandigheid en autonomie.

deze kennis hebben we enkele klinische patiënten met
decubitus gemobiliseerd in een elektrische rolstoel
met voldoende kantelmogelijkheid. Het probleem was
echter dat de patiënt zelf de juiste positie in de rol
stoel niet kon reproduceren, omdat die niet accuraat
door de patiënt in te stellen is. De uitkomst hiervoor
was de Virtual Seating Coach.

Mobiliseren op een buikbrancard was lange tijd de
enige mogelijkheid, waarbij de buikbrancard maar
voor een beperkte groep een geschikte optie is. Om
deze reden zijn we op zoek gegaan naar een alterna
tief voor volledige bedrust.

Afname druk
z
 itpositie

op tubers door gekantelde

Er is weinig onderzoek gedaan naar de invloed van zit
ten met decubitus en alternatieve manieren van mobi
liseren met decubitus. Wel is bekend dat er reductie is
van druk en verbetering van de doorbloeding van het
weefsel van het zitvlak in verschillende zitposities. Uit
deze onderzoeken blijkt dat de druk op de tubers met
27-30% afneemt wanneer iemand 35o gekanteld zit
en de rughoek 120o is. 2,3 Op afbeelding 1 is deze positie
zichtbaar gemaakt. De doorbloeding optimaliseert na
3-5 minuten volledig ontlasten van het zitvlak.4,5 Met
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Afbeelding 1. Voorbeeld van een rolstoel die 35 o
gekanteld is en een rughoek heeft van 120o . 

Virtual Seating Coach
Via de firma Permobil hebben we de beschikking
gekregen over de Virtual Seating Coach (VSC) op een
aantal van onze elektrische rolstoelen. Dit om uit te
zoeken of de VSC een bruikbaar hulpmiddel is om
dynamisch zitten te stimuleren. Onze verwachting
was dat het gebruik van de VSC de patiënt aanzet
tot houdingswisselingen. De VSC werkt als volgt. Het
is een bluetooth dongel die in diverse elektrische
rolstoelen van Permobil geplaatst kan worden. De
dongel communiceert via bluetooth de positie van
de motoren in de rolstoel en daarmee de kante
ling, rughoek en beenverstelling naar de app op een
smartphone (zowel in de Playstore als de Appstore te
vinden als Virtual Seating Coach).
De patiënt krijgt als gebruiker van de VSC via de app
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Afbeelding 2a.

een waarschuwing dat hij van houding moet verande
ren. Daarna kan hij ook zien wanneer de rolstoel in de
voorgeschreven houding staat. Verder is het voor de
gebruiker zichtbaar welk programma voorgeschreven
is en in hoeverre hij dit programma gevolgd heeft. Zie
afbeeldingen 2a, 2b en 2c.
De herinnering voor herpositionering op de smart
phone stimuleert de patiënt om van houding te wisse
len en zorgt ervoor dat de gebruiker bewust wordt
van de regelmaat waarmee van houding gewisseld
dient te worden.
De behandelaar beschikt over een online portal,
waarin hij voor meerdere deelnemers een zithou
dingsprogramma kan invoeren. De behandelaar kan
in de online portal zien in hoeverre het aangeboden
programma wordt uitgevoerd en op welke momenten
een noodzakelijke verandering van zitpositie niet uit
gevoerd wordt. Zowel de patiënt als de hulpverlener
krijgen met de VSC inzicht in de zitpositie gedurende
de dag.

Pilot
In de periode van december 2017 tot en met augus
tus 2018 hebben vijf mensen deelgenomen aan de
pilot van het innovatieproject ’Zitten met decubitus
op de tubers‘. De vijf deelnemers hadden allen een
zwaailapoperatie ondergaan. Normaal gesproken
worden patiënten na deze operatie pas na minimaal
zes weken gemobiliseerd. Het doel van de pilot was
om de bruikbaarheid van de VSC te onderzoeken bij
het eerder mobiliseren in een rolstoel na een zwaai
lapoperatie.

Afbeelding 2b.

Eerste

Afbeelding 2c.

Voorbeelden van de informatie die de gebruiker
krijgt via de app op zijn smartphone.

bevindingen

We hebben voor de pilot gebruik gemaakt van een
Permobil C500 voorzien van VSC met een passend
ROHO Quadtro Select HP zitkussen.
Drie van de vijf deelnemers zijn vier weken na de
operatie gestart met mobiliseren in een elektrische
rolstoel volgens het vooraf opgestelde opbouwsche
ma. Dit opbouwschema was opgesteld op basis van
diverse artikelen over drukverdeling en doorbloeding
van het zitvlak in diverse zitposities, een eigen prak
tijkonderzoek naar drukverdeling en schuifkrachten
en klinische praktijkrichtlijnen preventie en behande
ling van decubitus.
Twee deelnemers zijn 5,5 week na de operatie
gestart. Bij hen verliep de genezing minder voorspoe
dig. Beide deelnemers zijn wel gestart met zitten
toen de operatiewond nog niet volledig gesloten was,
waarbij één deelnemer het volledige opbouwschema
heeft kunnen volgen.
De andere patiënt is na vijf dagen gestopt met
deelname aan het programma, vanwege een nieuw
wondje op het litteken ter hoogte van de tuber.
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Ondanks volledig bedrust ging de wond achteruit. Bij
deze patiënt is gekozen voor een langdurig maat
werkprogramma en is de pilot gestopt.
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Van de patiënten horen we terug dat zij eerder niet
zo’n grote kanteling toepasten als nu, aangezien dit
zonder het gebruik van de VSC niet goed te voelen
is. Daarnaast geven de patiënten aan dat ze door het
gebruik van de app bewuster zijn geworden van de
frequentie waarop ze van houding moeten wisselen.

Eerder

zitten met decubitus op de tubers!

De VSC lijkt een bruikbaar hulpmiddel om patiënten
te stimuleren gedurende de dag van zitpositie te ver
anderen, mede doordat de patiënten dit zelf aange
ven. De patiënten kunnen de VSC zelfstandig, op elk
moment van de dag, gebruiken. Het maakt zichtbaar
hoe vaak en hoe ver er gekanteld moet worden met
de intentie om de druk op de tubers te verminderen.
Op basis van de behaalde resultaten en de gemeten
toename in kwaliteit van leven bij de deelnemers tij
dens de pilot is besloten het programma ’Zitten met
decubitus op de tubers‘ in het eerste kwartaal van
2019 te implementeren op de afdeling DwarslaesieHeelkunde in Rijndam Revalidatie.
Hetgeen betekent dat er in Rijndam Revalidatie na
een zwaailapoperatie gekeken wordt of er vier weken
na de operatie al gestart kan worden met zitten.
Ook bij patiënten die gedurende de revalidatie te
maken hebben met decubitus wordt door het multi
disciplinaire team beoordeeld of een deel van de dag
gezeten kan worden met gebruik van de VSC.
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