Internationale prijzen
ISTAP werkt actief mee aan wereldwijde educatie en bevordert evidence-based practice met
betrekking tot de preventie en behandeling van
skin tears. ISTAP was vereerd om de “Most Progressive Society Award” in ontvangst te mogen
nemen op het World Union of Wound Healing
Societies (WUWHS) congres in 2016.

Internationale officiële partners
In januari 2016 werd ISTAP een officiële belangengroep van Nurses Specialized in Wound, Ostomy and Continence Canada (NSWOCC).
In december 2018 werd ISTAP een
officiële internationale partner van de
European Wound Management Association (EWMA).
In 2019 werd ISTAP een officiële partner van de World Union of Wound
Healing Society (WUWHS).
In 2019 werd ISTAP een officiële partner van de Journal of Wound Care
(JWC) WUWHS Awards.

Beschikbare tools
De “ISTAP Skin Tear Tool Kit” kan uw zorginstelling ondersteunen bij de preventie en behandeling van skin tears.
Andere beschikbare tools:
•
•
•
•

Leidraad voor beoordeling en behandeling
Leidraad voor risicobeoordeling
Programma voor risicoreductie
Beslisboom voor behandeling

Word vandaag lid!
www.skintears.org

Email:
info@skintears.org
Phone:
+1 613-762-5788
Facebook:
@ISTAP-International-Skin-Tear-Advisory-Panel
LinkedIn:
@international-skin-tear-advisory-panel
Twitter:
@SkinTears

International Skin Tear
Advisory Panel (ISTAP)
Skin tears (scheurwonden) zijn pijnlijke maar
vaak te voorkomen wonden. Skin tears kunnen
op elke leeftijd ontstaan en vormen een veelvoorkomend probleem in alle zorgsectoren.
Op de ISTAP website kan u informatie en tools
terugvinden die ondersteuning kunnen bieden
bij de preventie en behandeling van skin tears
in uw zorginstelling of in de thuisomgeving.

Word vandaag lid!
www.skintears.org

We nodigen u graag uit om gratis lid te worden
van ISTAP zodat u steeds de meest recente informatie over skin tears, inclusief best practice
richtlijnen voor de preventie en behandeling
van skin tears bij ouderen (Wounds International, 2018), kan raadplegen om zo de kwaliteit
van zorg voor uw patiënten te verbeteren.

Op naar een wereld
zonder skin tears
Het International Skin Tear Advisory Panel (ISTAP)
is een interprofessionele samenwerking die zich
inzet om de kwaliteit van zorg voor personen die
risico lopen op skin tears en/of personen met skin
tears te optimaliseren door middel van educatie,
onderzoek en belangenbehartiging.

Introductie
•

“Een skin tear is een traumatische wonde
veroorzaakt door mechanische krachten, inclusief het verwijderen van kleefverbanden.
De ernst kan variëren naargelang de diepte
(niet doorheen de hypodermis).” LeBlanc et
al, 2018

•

Dit kan resulteren in een losse huidflap, waarbij de wondranden vaak terug naar elkaar toe
kunnen worden gebracht.

•

Skin tears hebben een hoog risico om te evolueren naar een complexe, chronische wonde.

•

Skin tear prevalentiecijfers zijn gelijklopend
met of hoger dan prevalentiecijfers voor decubitus.

•

Skin tears kunnen op elke leeftijd voorkomen,
zowel bij ouderen, kritiek zieke patiënten, kinderen en (premature) neonaten.

•

Een volledige risicobeoordeling moet een
beoordeling van de algemene gezondheid
van een individu omvatten (chronische/ kritieke ziekten, polyfarmacie, en cognitieve,
sensorische, visuele, auditieve, -en voedingsstatus).

ISTAP Skin Tear Classificatiesysteem
“Een skin tear is een traumatische wonde veroorzaakt door mechanische krachten, inclusief het verwijderen van kleefverbanden. De ernst kan variëren
naargelang de diepte (niet doorheen de hypodermis).” LeBlanc et al, 2018

Het ISTAP Skin Tear Classificatiesysteem biedt een
gemeenschappelijke taal voor het identificeren en
documenteren van skin tears.

Definitie van een huidflap: “Een huidflap bij skin tears wordt gedefinieerd als een deel van de huid (epidermis/ dermis) dat onopzettelijk
(gedeeltelijk of volledig) gescheiden wordt van zijn oorspronkelijke plaats door de inwerking van schuif-, wrijvings- en/of mechanische
krachten. Dit concept mag niet verward worden met weefsel dat opzettelijk weggehaald wordt van zijn oorspronkelijke plaats voor therapeutische doeleinden, bv. huidtransplantaties.” Van Tiggelen et al, 2020

Het Skin Tear Classificatiesysteem is online beschikbaar in
verschillende talen via skintears.org/education/tools:
•
•
•
•
•
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Indien u de tool graag in een andere taal heeft, kan u
contact opnemen met info@skintears.org.

