
Decubitus enkels
Bij een doorligwond, ook wel decubitus genoemd, zijn er vaak 
meerdere factoren die een rol spelen, zoals de vochtbalans en 
voedingstoestand van de huid, lichamelijke activiteit, mobiliteit, 
druk en/of wrijving. De patiënt, welke een doorligwond heeft 
ontwikkeld, heeft soms een complexe (langdurige) behandeling 
nodig, waarbij ook een ziekenhuisopname incidenteel 
noodzakelijk is. Een wond kan wel tot 6 maanden nodig hebben 
om te genezen. Ook wanneer iemand nog 2 of meer andere 
aandoeningen heeft, loopt de patiënt het risico dat deze 
wond blijvende zorg en behandeling nodig heeft. Daarnaast 
is de kans op overlijden 4x zo groot wanneer er een decubitus 
aanwezig is.

MallecoCap van RondOm Podotherapeuten
In de praktijk worden regelmatig decubitus op de enkels 
gezien. Wanneer bijvoorbeeld in bed een constante druk op 
de wond aan de buitenzijde van de enkel aanwezig is, zal deze 
moeilijk sluiten. Hiervoor hebben de podotherapeuten binnen 
RondOm de Malleocap ontwikkeld. Hiermee wordt de druk op 
de enkels verminderd. Dit is een op maat gemaakt hulpmiddel 
om de genezing van de wond te versnellen of juist om wonden 
op de enkel te voorkomen. 

De MalleoCap
De MalleoCap is een op maat gemaakt hulpmiddel voor de 
voet/enkel waardoor een optimale drukverdeling ontstaat en 
de wondgenezing niet beperkt wordt door overdruk. Het zachte 
materiaal aan de binnenzijde voorkomt nieuwe drukplekken 
en/of wonden. De MalleoCap heeft een klittenbandsluiting om 
verschuiving tijdens het gebruik te voorkomen. 

Malleocap
(ter preventie van doorligwonden

op de enkels)

Meer informatie vindt u op
www.rondompodotherapeuten.nl of bel 088-1180500.



Volg ons op

Gebruiksmogelijkheden
De MalleoCap kan worden ingezet om wonden op de enkel te 
voorkomen (preventief), maar ook tijdens het genezingsproces 
van een bestaande wond (curatief). De MalleoCap valt ruim 
rond de enkels, zodat er te allen tijde verbandmateriaal onder 
de MalleoCap kan worden aangebracht. 

• Wanneer er sprake is van een wond, wordt eerst het   
 wondmateriaal op de enkel aangebracht en daarna kan de  
 MalleoCap worden geplaatst. 

• Om de huid extra te beschermen wordt de MalleoCap over  
 een sok aangebracht. 

Voorkomen doorligwonden enkels
Wanneer er geen wond aanwezig is, maar de kans wel groot 
is dat er een wond op de enkel ontstaat, wordt de MalleoCap 
aangebracht. Hierdoor wordt de druk en wrijving op de enkel 
verminderd. Doorgaans wordt deze gebruikt als men in bed ligt. 
Maar ook wanneer de enkel continue op een bankje of kussen 
leunt, wordt de MalleoCap gebruikt.   
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