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In-vitro-onderzoek wijst uit dat de elasticiteit al 40× zo 

traag wordt bij slechts 4% verlies van nat gewicht.41 De 

hoeveelheid elastine neemt af met de leeftijd, een reden 

waarom bij ouderen een verminderde turgor minder spe-

cifiek zou kunnen zijn voor de hydratietoestand.21 

De turgor wordt onderzocht door een huidplooi onder de 

clavicula tussen duim en wijsvinger op te pakken en weer 

los te laten. Normaal verstrijkt de huid direct weer door 

de elasticiteit. Trager verstrijken is een aanwijzing voor 

dehydratie. 

Huidvochtigheid
Vochtigheid van de huid is functioneel voor het reguleren 

van de lichaamstemperatuur (zie verder in dit hoofdstuk). 

Dit wordt met de handrug gevoeld op het voorhoofd of de 

romp.

Normaal is de huid vrij droog. Zweten (met een warme 

huid) kan een aanwijzing zijn voor koorts of grote inspan-

ning. Daarnaast komt ‘koud’ zweten voor bij shock. De 

huid voelt dan koel en nat aan en ziet er vaak grauw uit.

Wetenschappelijke waarde van onderzoek naar 

dehydratie

Combinaties van verschijnselen bij lichamelijk onderzoek 

scoren duidelijk beter in het voorspellen van dehydratie 

dan welk individueel teken dan ook.42 Bij ouderen zijn sys-

tolische bloeddrukdaling bij opstaan (orthostatische hy-

potensie), huidturgor bepaald op het sternum, een droge 

tong en gewichtsverlies het duidelijkst geassocieerd met 

dehydratie.43 Dorst wordt door ouderen niet altijd waarge-

nomen, waardoor ze een groter risico lopen op dehydratie. 

Bij kinderen is 5% dehydratie matig betrouwbaar te voor-

spellen met een verlengde capillaire refilltijd (LR+ 4,1), 

verlaagde huidturgor (LR+ 2,5) en een abnormaal ademha-

lingspatroon (LR+ 2,0). Afgenomen diurese (natte luiers) is 

een weinig specifiek teken van dehydratie bij kinderen.44 

De interbeoordelaarsovereenkomst voor toegenomen 

vochtigheid van de huid was redelijk (kappa 0,31-0,53).4

Er is geen gouden standaard voor het vaststellen van 

hypovolemie/dehydratie. Biochemische bepalingen zijn 

niet nauwkeuriger voor het bepalen van lichte dehydratie 

bij de oudere mens dan de klinische verschijnselen.43

Beschrijving huidafwijkingen35,44 

In Nederland is het ezelsbruggetje PROVOKE gebruike-

lijk om de beschrijving van huidafwijkingen te ordenen. 

De letters PROVOKE staan voor: Plaats, Rangschikking, 

Omvang (aantal, grootte), Vorm, Omtrek (begrenzing), 

Kleur en Efflorescentie(s) van de huidafwijkingen. Pri-

maire efflorescenties zijn de vormen die huidafwijkingen 

kunnen aannemen (zie kader). Diagnostiek is veelal ge-

baseerd op patroonherkenning, waarbij de PROVOKE en 

primaire efflorescenties het beeld bepalen in combinatie 

met de leeftijd van de patiënt en de epidemiologie. 

3.5.6 oedeem, huidturgor en -vochtigheid

Oedeem
De hoeveelheid interstitieel vocht (vocht tussen de cel-

len in het weefsel) wordt bepaald door hydrostatische 

druk en colloïdosmotische (eiwitten) druk in bloedvaten, 

de permeabiliteit van de bloedvatwand en de afvoer van 

uitgetreden vocht door lymfebanen. Normaal is er een 

evenwicht tussen aan- en afvoer. 

Oedeem kan ontstaan door een toename van het extracel-

lulaire volume als gevolg van:

– natriumretentie;

– toegenomen veneuze druk (veneuze insufficiëntie, 

hartfalen);

– toegenomen vaatwandpermeabiliteit (ontsteking);

– afgenomen colloïdosmotische druk in het vat (hypoal-

buminemie); 

– lymfevatobstructie (d.w.z. lymfoedeem; bijv. door lym-

fekliermetastasen of na verwijdering van lymfeklieren);

– medicatie. 

Unilateraal in de benen wordt oedeem meestal veroor-

zaakt door diepe veneuze trombose (DVT), of erysipelas 

(wondroos).21 

Pitting oedeem kan aan de enkels worden vastgesteld 

door met een duim of vinger gedurende enkele seconden 

druk op de huid boven een harde onderlaag uit te oefenen 

(onaangenaam voor de patiënt). Bij pitting oedeem blijft 

er bij het loslaten dan een kuiltje achter. Dit dient beider-

zijds te worden uitgevoerd. 

Voor het vaststellen van periorbitaal oedeem wordt met 

een vinger druk gegeven op de oogkasrand. 

Bij een bedlegerige patiënt kan het oedeem sacraal het 

meest zichtbaar zijn. 

Huidturgor
De huidturgor is de elastische spanning van de huid, die 

wordt bepaald door het intra- en extracellulaire vocht en 

de elasticiteit van de huid. De huidturgor kan dus iets 

zeggen over de hydratietoestand. De elasticiteit wordt 

bepaald door elastine, een eiwit dat extracellulaire net-

werken vormt met een rekcapaciteit van meer dan 100%.16 

Figuur 3.24 Pitting oedeem van het rechter onderbeen.
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