
Verzwaarde dekens
Onderzoek naar het gebruik

Lentebijeenkomst VSBS – 11 mei 2022





Stijn vzw & onderzoek

• Stijn vzw = netwerk van dienstencentra

• www.stijn.be/onderzoek

• Contact: Ben Schouten - onderzoek@cc.stijn.be

mailto:onderzoek@cc.stijn.be


Verzwaard deken - verzwaringsdeken

• Zwaar  diepe druk

• Gebruikt bij
• Lichamelijke onrust

• Angst

• Slaapproblemen

• …

• Personen met ASS en/of VB, ouderen,…



Wat zegt de praktijk / de wetenschap?

• Wetenschappelijke literatuur

• Veel interesse

• Bevraging  breed verspreid



Bevraging - Deelnemers

• Online in Vlaanderen en Nederland

• n = 353

• Zorgprofessionals (36%), mantelzorgers (31%), zelfgebruikers (32%)

• Gebruikers: 54% vrouwen



Leeftijd

• 41% < 20 jaar

• 5% > 60 jaar



Doelgroep - Beperkingen

Beperking Aandeel

Verstandelijke beperking 62% geen
22% ernstig of diep

Autisme Spectrum Stoornis (ASS) 49% gediagnosticeerd
14% vermoeden

Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) 5%

Fysieke – sensorische beperking 16% fysieke
13% visuele
5% auditieve

Dementie 3% vermoeden, 5% diagnose 
>70 jaar: 8 op de 10 diagnose

In opmerkingen ook vernoemd: ADHD (18) & ADD(4), hoogsensitiviteit, hoogbegaafdheid en psychose



Bevraging andere verzwaringsmaterialen

• n = 53

• 72% ASS of 
vermoeden van

• Chloè Bontinck

chloe@ligaautismevlaanderen.be

elastische sok - slaaptunnel/compressiehoes – zitzak – drukvest – verzwaringsvest - elastisch hemdje – schootkussen of knuffel,….

mailto:chloe@ligaautismevlaanderen.be


Resultaten bevraging verzwaarde dekens

• Eigenschappen deken: type, gewicht, afmetingen,…

• Hoe? Waarvoor?

• Effecten?

• Voor –en nadelen

• Meer details volgen op www.stijn.be/onderzoek

http://www.stijn.be/onderzoek


Type

> 60 andere merken 1 of 2 keer vernoemd: breed aanbod!



Gewicht

Gewichten onbetrouwbaar

Fout in Microsoft Forms

Meest frequent: 7kg

Minder bij kinderen – hoger bij > 70kg

Vuistregel: 10% lichaamsgewicht maar heel individueel

“hangt af van prikkelgevoeligheid”



Afmetingen

• 48% ~ 1-persoonsdeken

• 33% kleiner

• 9% groter

• 10% geen idee



Vulling



Gebruik

• 19% deelnemers ondertussen gestopt

• overlijden van de gebruiker (6)

• gewenning

• verstikkend gevoel

• te weinig of onregelmatig gebruikt

• pijn of te zwaar bv. door druk op gebroken 

enkel, last van rug of schouders



Hoe vaak - hoe lang - wanneer?

• > 9/10: minstens meerdere keren/week

• 72%: 4 uur of langer per keer

• Welk deel van de dag?



ASS – GEEN VB

ASS + VB

GEEN ASS – VB



Hoe?

• Meestal liggend (90%)

• 31% tot aan de borst, 62% tot over de schouders

• 5% kan deken niet zelf verwijderen - 12% gedeeltelijk

Denk aan veiligheid 
&

toezicht!



Waarvoor gebruikt?

• Lichamelijke rust = belangrijkste motivatie



ASS – GEEN VB

ASS + VB

GEEN ASS – VB



Effect op angst

• 55% gebruikt voor angst (n=195)

• 86% minder angst



“gevoel van geborgenheid”

“knusse cocon van veiligheid”

“De ongecontroleerde bewegingen maakten 
hem heel angstig. Het zwaartedeken hielp hem 
om terug rust te vinden”

“…minder nachtmerries”

“minder paniek tijdens de nacht”



Effect op slaapkwaliteit

• 82% gebruikt voor betere slaapkwaliteit (n=289)

• 89% ervaart verbetering



sneller inslapen

beter doorslapen

de nodige rust om te slapen

geborgen gevoel

dieper slapen
minder woelen



Effect op lichamelijke spanning - rusteloosheid

• 95% gebruikt voor lichamelijke rust (n=336)

• 89% ervaart verbetering



minder ongecontroleerde bewegingen

minder stereotype bewegingen

minder woelen

helpt om rusteloze benen af te remmen

gevoel van geborgenheid en veiligheid

gevoel omarmd te 
worden

brengt RUST



Voor- en nadelen



Negatieve effecten - nadelen

Zwaar (44): Bed opmaken, 
transport

Te warm (42) – te koud (2) Moeilijk onderhoud (22): 
wassen, drogen, braken,
bedplassen

Pijn (21): druk op pijnlijke
plaatsen. 
Let op decubitus!

Beperkte
bewegingsvrijheid: niet 
prettig (8) – beklemmend 
(8) – moeilijk ademen (2)

Toezicht noodzakelijk: 
indien niet zelf te 
verwijderen (6) – kennis 
nodig (2)

Afhankelijkheid (6): niet 
meer zonder kunnen – op 
vakantie?

Gewenning (5) – Begin: 
wennen aan gevoel (4)

Geluid storend (5) Meer onrust of angst (5) –
geen merkbaar effect (5)

Duur (5) Onhandig bij 
tweepersoonsbed (3)



Positieve effecten - voordelen

Lichamelijke rust (187) Betere slaapkwaliteit (141)
Een geborgen, veilig 
gevoel, als een cocon of 
een knuffel (69)

Minder angst of 
nachtmerries (20)

Beter emotioneel 
welbevinden, minder 
stress, minder piekeren (19)

Het duidelijk aanvoelen of 
beter bewustzijn van het 
eigen lichaam en de 
grenzen ervan, "weten 
waar je lijf begint en stopt" 
(18)

Minder dwalen of opstaan 
tijdens de nacht (9)

Een prettig gevoel (6)

Minder "probleemgedrag" 
zoals zelfverwonding, OCD, 
explosief gedrag, scheuren, 
smeren (6)

Minder spierspasme (3) Minder pijn (3) Betere concentratie (2)



Take home

• Subjectief veel positieve ervaringen bij
• Onrust, angst en slaapproblemen

• Veel interesse. Grote respons vanuit doelgroep ASS
• Voldoende bekend bij andere doelgroepen?

• Proberen & evalueren – voor- en nadelen persoonsafhankelijk!

• Denk aan de veiligheid & toezicht !

• Groot aanbod – ook zelf te maken

• Later meer details op www.stijn.be/onderzoek

http://www.stijn.be/onderzoek


Vragen?


