
  

 

Datum  April 2015 

Door  Willem Voragen 

IC Verpleegkundige en wondconsulent 

Werkzaam bij Zuyderland Medisch Centrum Heerlen  

 

 

“We gaan kostbare lucht ondersteunde matrassen vervangen door Culsana matrassen!”  

  

“We hebben een onderzoek van drie maanden achter de rug. Best intensief, hebben we zowel getest op de 

afdeling orthopedie, als chirurgie, maar ook op de neurologie hebben we met niet minder dan tien 

verschillende matrassen uitvoerig onderzoek gedaan. De resultaten waren zo overtuigend dat we de eerste 

100 Culsana matrassen hebben aangeschaft en besloten hebben dit als standaard matras voor de overige 

500 bedden ook in te voeren.” Aan het woord de heer Willem Voragen, naast zijn taak als IC 

verpleegkundige, ook wondconsulent van het Zuyderland Medisch Centrum Heerlen.  

  

“Het is niet zo dat de vergelijkingstest van 10 leveranciers een top vijf opleverde. Ons onderzoek kende één 

winnaar: het juist minder kostbare Culsana matras. Hiermee ontdekten we dat de patiënt zich langer 

zelfstandig kon draaien, veel langer dan op de luchtondersteunende matrassen. Het is nog te vroeg om aan 

te geven welk percentage van de meer kostbare matrassen we niet meer in hoeven te zetten, maar we 

geven ons een jaar om de test op deze 100 bedden grondig te volgen. Natuurlijk houden we daar de 

leverancier en u als lezer hiervan op de hoogte en zullen we gedurende dit jaar ook professioneel 

registreren of de mate waarin decubitus ontstaat op de nieuwe matrassen positief afwijkt ten opzichte van 

de bestaande matrassen.”  

  

“Culsana matrassen zijn door de Decubitus Stichting al goed beoordeeld, maar ook uit onze test bleek dat 

onze patiënten ook geen twijfel hadden. Ook waar het gaat om warmteontwikkeling en ligcomfort hebben 

onze patiënten glashelder hun voorkeur kenbaar gemaakt.”  

              
 
 
 
   
  

             
 

 

 

 

 



  

 

Datum  Oktober 2016  

Door  Willem Voragen 

IC Verpleegkundige en wondconsulent 

Werkzaam bij Zuyderland Medisch Centrum Heerlen  

 

 

Geachte heer/mevrouw,  

  

Wij, de decubitusconsulenten van de intensive care zien grote nadelen van het gebruik van alternerend 

matras. Voor ons is dit de nimbus. Behalve de grote kosten, aanschaf of huur, zien we dat de patiënt te veel 

geïmmobiliseerd wordt, d.w.z. zakt vaker onderuit, kan zichzelf niet goed hoger leggen, of draaien. Dus we 

zijn nu ongeveer 16 maanden geleden gestart deze mensen als ze de intensive care verlaten, op een 

Culsana matras te leggen.  

 

We vervolgen de patiënt als sis functie 1x per 8 uur, hier wordt dan gekeken hoe het met de patiënt gaat, 

maar ook of er druk of schuifplekken zijn ontstaan. Deze constateren we niet en de patiënten zijn zeer 

tevreden.   

 

We hebben begin 2016 een decubitusprevalentie onderzoek gedaan en zien hierin een afname van 

decubitus. We hebben toen het aantal Culsana matrassen uitgebreid en 40 matrassen van nimbus die we 

gehuurd hadden stopgezet. In juni hebben we weer een prevalentie onderzoek gedaan en hierin zien we 

geen toename van decubitus, hierop hebben we de patiënten op de aoa, mdl afdeling en chirurgie voorzien 

van een Culsana matras.  

 

We zien nu een duidelijke afname van het inzetten van een alternerend systeem en geen toename van druk 

en schuifkrachten op een Culsana matras.  We hebben ook een positief advies gegeven om het Culsana 

matras in te zetten voor decubitus preventie.  

 

Hopende je voldoende geïnformeerd te hebben.  

  

Willem Voragen  

Decubitus/wondconsulent  

Zuyderland Heerlen 
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