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“Culsana matrassen zijn onze standaard voor de verpleeghuizen.”
“We hebben een heel actieve commissie decubitus, met veel kennis van zaken. Twee jaar geleden al was er
een uitgebreid vergelijkend onderzoek gedaan met vijf of zes andere aanbieders. En medio 2014 was er een
goedgekeurde investeringsbegroting.” Hoofd inkoop Bert Kleine Schaars heeft jarenlange ervaring op
meerdere zorginstellingen en deelt zijn ervaring enthousiast.
Wij kopen bij Solis Zorggroep in met ‘nieuwe stijl’. Wij gaan niet uit van merken en typen, maar beginnen
met een programma van eisen. Vergelijk geen appels met peren, maar kijk naar het probleem wat we voor
onze patiënten moeten oplossen: decubitus. Het uitgebreide vergelijkende onderzoek was een goede basis
tot we hoorden van de resultaten uit het Deventer Ziekenhuis. Persoonlijk contact met hun
wondverpleegkundige Eddy Koopman, overtuigde ons van hun keuze en methode. Incidentie analyses en
de dagelijkse monitoring leverden een beheersbaar decubitus programma op.”

Hoe gaat de Zorggroep Solis vervolgens met de kostprijs van zo’n matras om?
“Zie het breder, veel breder. Decubitus is op de eerste plaats een lastig maar te voorkomen verschijnsel.
Prijsverschillen tussen de verschillende matrassen zijn niet groot, de resultatenverschillen zijn enorm! Die
keuze is dus snel gemaakt.”

Hoe is de monitoring van decubitus nu?
“We hebben een ‘vliegend ambulant team’ en er wordt frequent, zeer frequent gemonitord. Essentieel en
opvallend ook, is dat uit de goede resultaten blijkt wat de reden is voor een beheersbaar
decubituspercentage. Het eenvoudige feit dat een cliënt langer zelfstandig kan draaien is doorslaggevend
zoals blijkt uit de terugkoppeling.

Hoeveel matrassen nu en hoe gaat u in de toekomst investeren?
“We hebben nu vanaf juli 2014 zo’n 76 matrassen in gebruik en dit jaar volgt de tweede batch. De
resultaten zijn indrukwekkend, voor ons is het dan ook voor de hand liggend dat de Culsana matrassen de
standaard zijn voor de komende jaren.”

