
Ernst 

WARMTE/
HITTE
(Ref: Gauer, 
2019)

VOCHT/HUID 
INTEGRITEIT 
(Ref: 
Beeckman, 
2007 & 
Parnham, 
2020)

BEHOEFTE 
AAN ONDERS-
TEUNING VAN 
DE LICHAAM-
SHOUDING

MOBILITEIT 
IN ROLSTOEL

MEDICATIE 
GEBRUIK  
(Ref: Leon, 
2015)

0 1 2 3 4 5 6 Score

/29

Geen warmte 
gerelateerde 
symptomen of 
ongemak

Ongemak 
door warmte

Warmte-uitslag Door warmte 
veroorzaakte 
spierspasme/ 
hittekramp

Hitte collaps/
syncope 
(flauwvallen, 
duizelig, licht in het 
hoofd, kortdurend 
verlies van 
bewustzijn) 

Hitte-uitputting 
(Hoofdpijn, misselijk, 
overgeven, uitputting, 
zwakte, duizelig, 
flauwvallen, 
verwarring, etc.)

Hitteberoerte 
(lichaamstemperatuur > 
40ºC)

Of door warmte 
veroorzaakte 
(epileptische) aanvallen

Intacte gezonde 
huid zonder 
zweet ophoping 

Zweet 
ophoping

Huid irritatie en 
roodheid

Graad 1 decubitus/ 
vochtletsel: 
Niet wegdrukbare 
roodheid bij intacte 
huid

Of overmatige 
zweet ophoping

Graad 2 decubitus/ 
vochtletsel: 
oppervlakkig 
huiddefect van de 
epidermis, al dan 
niet met aantasting 
van de dermis (blaar 
of ontvelling)

Graad 3 decubitus/ 
vochtletsel: 
huiddefect met 
schade van huid en 
onderhuids weefsel 
(subcutis)

Graad 4 decubitus: uit-
gebreide weefselschade 
en/of necrose van 
spieren, botweefsel of 
ondersteunend weefsel 
met of zonder schade 
aan de epidermis of 
dermis

Standaard 
canvas rug 
& standaard 
kussen

Incidenteel 
rolstoelge-
bruiker

Voorgevormde 
rug of 
voorgevormd 
kussen

Voorgevormde rug 
en voorgevormd 
kussen

N.v.t. Volledig 
ondersteunings-
systeem voor de 
houding

Volledig 
ondersteuningssysteem 
voor de houding met 
incontinentie hoes/
bekleding

Geen 
beperkingen in 
de mobiliteit

Bijna geen 
beperkingen 
in de 
mobiliteit

Enigszins 
beperkte 
mobiliteit

Matig beperkte 
mobiliteit

Zeer beperkte 
mobiliteit

Bijna immobiel Volledig immobiel, sling 
nodig, welke tussen de 
cliënt en zitting aanwezig 
blijft

Geen relevant 
gebruik van 
medicatie

N.v.t. Antihistamine & 
anticholinergica 
(verminderd 
zweten) 
& 
spasmolytica 
(overmatig 
zweten)

Antipsychotica 
& antidepressiva 
(verhoogde warmte 
productie)

Efedrine en 
amfetaminen 
(verhoogde activiteit, 
warmteproductie, 
verminderd zweten 
of overmatig zweten, 
onvermogen om de 
lichaamstemperatuur 
te regelen)

Bètablokkers, cal-
ciumantagonisten 
(verlaagde bloed-
druk, verminderde 
doorbloeding van 
de huid) & diuretica 

N.v.t.
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De Matrix gebruiken:
Rolstoelgebruikers die de afgelopen 
twaalf maanden last hebben gehad 
van hitte- en / of vocht gerelateerde 
symptomen, worden aanbevolen om 
de risicofactor matrix te raadplegen 
om de ernst van hun symptomen te 
beoordelen. Onderzoek toont aan dat 
mensen met bepaalde aandoeningen 
- o.a. Dwarslaesie, Multiple Sclerose, 
Spierdystrofie, Cerebrale Parese, 
Epilepsie, Ehlers Danlos-syndroom, 
Hyperhidrose, Fibromyalgie, Auto-
immuunziekte, Autonome Neuropathie, 
CZS-aandoening en Obesitas - bijzonder 
vatbaar zijn voor gezondheidscomplicaties 
die verband houden met warmte en 
vocht. Ter informatie, vochtletsel van de 
huid is letsel dat veroorzaakt wordt door 
de aanwezigheid van vocht, transpiratie 
en/of urinaire of fecale incontinentie, 
het wordt ook wel incontinentie 
geassocieerde dermatitis (IAD) genoemd. 
De volgende risicomatrix kan worden 
gebruikt door alle rolstoelgebruikers die 
zich zorgen maken over hun warmte- en 
vocht risico’s. De matrix is ontworpen 
om te laten zien in hoeverre een patiënt 
nadelig wordt beïnvloed door warmte en/
of vocht. Houd bij het invullen rekening 
met de warmste periode van het 
afgelopen jaar of de periode waarin de 
symptomen het meest voorkwamen. 

Naast warmte en vocht zijn ook andere 
factoren toegevoegd aan de matrix, zoals 
het gebruik van medicatie - omdat dit 
invloed kan hebben op iemand’s vermogen 
om zijn/haar temperatuur te reguleren, 
te zweten of de vaten te verwijden - 
maar ook factoren die gerelateerd zijn 
aan de zitting en het gebruik van de 
rolstoel. Als de gebruiker bijvoorbeeld 

extra houdingsondersteuning nodig heeft, 
vereist dit een meer gesloten zitting die de 
luchtstroom kan beperken en het contact 
met het zitgedeelte vergroot, waardoor 
de kans op warmte- en vochtophoping 
groter wordt. Net zoals gebruikers die 
immobiel zijn waarschijnlijk meer moeite 
hebben met het veranderen van hun 
zitpositie. Dit kan de beweging van de 
luchtstroom beperken en verhoogt in het 
algemeen het risico op de vorming van 
drukplekken/decubitus. 

Hoe vaak?
We raden aan om de matrix opnieuw 
te bekijken als de symptomen 
veranderen. Mensen die pas sinds kort 
rolstoelgebruiker zijn, bijvoorbeeld met 
een dwarslaesie, lopen het risico een 
verhoogde hoeveelheid lichaamswarmte 
te ontwikkelen in de eerste twee jaar na het 
letsel. In deze gevallen wordt aangeraden 
om de cliënt elke zes maanden opnieuw 
te evalueren. Voor mensen met stabiele 
symptomen wordt aangeraden om de 
matrix te raadplegen telkens wanneer een 
nieuwe rolstoel of zitsysteem nodig is, om 
de huidige symptomen te evalueren. Het 
is het meest kosteneffectief en het minst 
tijdrovend om de hulpmiddelen voor het 
beheersen van de symptomen vanaf het 
begin te implementeren.

Een score geven:
De matrix zet de ernst van de symptomen 
af tegen het risiconiveau dat gepaard gaat 
met oververhitting en overmatig zweten. 
Met andere woorden, hoe hoger de ernst, 
hoe meer een patiënt kan profiteren van 
een betere warmte- en vochtregulatie.

Als een patiënt ten minste 3 punten 
scoort op warmte of vocht (rijen 1 en 
2 van de matrix), ongeacht het totaal 
aantal punten, wordt warmte- en 
vochtmanagement aanbevolen om 
medische complicaties te voorkomen, 

dit op basis van de huidige medische 
richtlijnen.

Zoals bij elk hulpmiddel dat symptomen 
meet, kan de patiënt aan sommige 
symptomen meer waarden hechten dan 
aan andere. Deze tool is indicatief voor 
patiënten die baat kunnen hebben bij een 
betere warmte- en vochtregulatie. Er is 
een aparte selectie tool beschikbaar om 
gebruikers te helpen bij het selecteren 
van welk WheelAir-product het beste bij 
hun behoeften past.

Warmte & Vocht risicofactor matrix voor rolstoelgebruikers

Score 0-1 2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-29

Ernst

Advies

Geen

Verandering 
is niet 

essentieel

Warmte & Vocht 
management wordt 

geadviseerd

Warmte & Vocht 
management wordt 

aangeraden

Warmte & Vocht 
management wordt 

sterk aangeraden

Laag Mild Matig Hoog Ernstig Kritiek

Volg de richtlijnen in 
onderstaande tabel:

Gebaseerd op het huidige onderzoek 
en klinische bewijs, is warmte en vocht 

management altijd aangeraden.

Was je score minstens 3 bij 
Warmte of Vocht?

YESNO
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Goed om te weten:
Controleer bij het beoordelen van 
rolstoelgebruikers die moeite hebben of 
niet in staat zijn om te communiceren 
op hitte- en/of vocht gerelateerde 
symptomen, zoals krabben, agitatie, 
zichtbaar zweet op de huid en dagelijkse 
kledingwissels, dit alles kan duiden op 
een slechte warmte- en vochtregulatie.


