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Verminderen van decubitus incidenten en budgetbesparing in onderhoudstijd, door het gebruik van Vicair kussens.
De Probleemsituatie
In een tweedelijns zorginstelling kan niet adequate zitpositionering leiden tot veel problemen die uiteindelijk resulteren in een
slechte kwaliteit van leven. Het is ook een oorzaak van medische
problemen en tegenslagen bij de patiënt. In onze instelling onderging 9% van de bewoners problemen gerelateerd aan decu

De Oplossing
We hebben de Vicair producten geïntroduceerd aan een groep
van onze bewoners als onderdeel van ons standaard aanbod in
een poging om budget te besparen op tijd gespendeerd aan onderhoud en het verminderen van gevallen van decubitus. Met als
uiteindelijke doel om de reputatie van onze instelling te verbeteren en onszelf op de kaart te zetten als een kwaliteitsinstelling
op het gebied van patiëntenzorg. Op het eerste gezicht leek het
Het Resultaat
Het viel ons op dat de Vicair kussens veel duurzamer zijn, dit bespaart ons tijd en budget.
“Bewoners die een decubitus wond hadden ontwikkeld op hun
reguliere kussen, genazen daar sneller van zodra ze gewisseld
werden naar een Vicair”
Toen we de Vicair kussens introduceerden aan het verplegend
personeel, zagen zij snel het comfort, de druk verminderende
capaciteit en de veelzijdigheid van het kussen. De manager op
de verpleegafdeling merkte op dat de bewoners die een decubitus wond hadden ontwikkeld op hun reguliere kussen, daar snel
van genezen zodra ze werden gewisseld naar een Vicair.
“Het werd snel duidelijk dat de
Vicair kussens het herstel significant
verbeterde”
Op dat moment zijn we een informele observerende studie gestart van de decubitus wonden met en zonder Vicair kussen. Het
werd snel duidelijk dat de Vicair kussens het herstel significant
verbeterde. We hebben toen besloten om alle patiënten met een
decubitus wond te wisselen naar een Vicair kussen. We hoefden
niet meer te zien om te realiseren dat de kussens veel effectiever
De Conclusie
Nog nooit heb ik in mijn 30+ jaar ervaring gezien dat het soort
kussen zo’n verschil kan maken voor het welzijn van de patiënt
en het personeel. Ik kan de Vicair kussens dan ook niet sterk
genoeg aanbevelen. Het is een bedrijf waar ik dankbaar op vertrouw voor de behoeften van mijn patiënten. Ik heb persoonlijk
ervaren hoe toegewijd ze zijn aan het welzijn van de patiënt
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bitus. Daarnaast spendeerde onze staf dagelijks veel tijd aan het
onderhouden en controleren van de producten. Het resultaat is
dat er in totaal veel tijd aan onderhoud wordt gespendeerd per
week, tijd die beter besteed kan worden aan zorg voor de patiënten.

een riskante onderneming, omdat we een investering gingen
maken van bijna $300 per patiënt, een totaal van $30.000 per
jaar. We hadden er echter vertrouwen in dat de resultaten van
deze test positief zouden zijn door onze eerdere ervaringen met
Vicair. Je kunt alleen van te voren nooit 100% zeker zijn.

zijn in het herstel proces. Het percentage bewoners dat last had
van vormen van decubitus daalde van 9 naar 1 procent. In elk
geval hield de patiënt van het comfort en de therapeut vond het
prettig dat de kussens gemakkelijk aangepast konden worden
op individuen. De wissel naar Vicair kussens heeft bijgedragen
aan onze bedrijfsresultaten. Ondanks de initiële investering, zijn
het verplegingsuurtarief, medicijnkosten en de behandelingskosten allemaal gedaald door minder voorvallen van decubitus.
Daarnaast is elke minuut die minder wordt besteed aan de behandeling van een wond, een minuut die extra kan worden gespendeerd aan overige zorg.

Iedere beheerder weet hoeveel tijd, moeite en kosten één opgelopen decubitus wond kan toevoegen aan de zorg voor een patiënt. Nog niet gesproken over de kosten die erbij komen als een
opgelopen decubitus wond moet worden gerapporteerd aan
ACHA, er een IDT zorgplan en risicomanagement rapport moet
komen en er wond
rondes moeten worden gemaakt.

buiten het sluiten van een verkoopdeal. Ze maken de patiënten
gelukkig, en als de patiënten gelukkig zijn, is iedereen gelukkig.
“Ik kan de Vicair kussens dan ook niet sterk genoeg aanbevelen”

- Darrin Brooks, MS, Director of Rehabilitation

