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Sinds enkele decennia is de acute zorg voor brandwondenpatiënten verbeterd, 
hetgeen heeft geresulteerd in een reductie van de mortaliteit na verbranding, met 
name van patiënten met een hoog percentage totaal verbrand lichaamsoppervlakte. 
De morbiditeit van het letsel is echter niet veel verbeterd, want tot op heden is er 
nog geen adequate behandeling om de littekenvorming te voorkomen. Littekens 
kunnen leiden tot functionele, cosmetische en psychologische problemen. De 
laatste jaren is er een toenemende belangstelling voor het uiteindelijke resultaat 
van de wondgenezing, namelijk de littekenkwaliteit. Dit proefschrift behandelt de 
verbetering van wondgenezing en de vermindering van littekenvorming met behulp 
van dermale substitutie.

Deel I   Cellulaire en klinische aspecten van littekenvorming

Als gevolg van diep dermale of volledige dikte brandwonden, kunnen hypertrofe 
littekens ontstaan. Veel processen die een rol spelen in de wondgenezing en de 
littekenvorming zijn nog onopgehelderd. In hoofdstuk 2 wordt een overzicht gegeven 
van de moleculaire en cellulaire processen tijdens wondgenezing en littekenvorming, 
die mogelijk van betekenis zijn in de vorming van littekenhypertrofie. Deze processen 
kunnen ergens in het wondgenezingsproces ontsporen, waardoor er hypertroof 
littekenweefsel ontstaat. Het is echter nog onduidelijk of de processen oorzaak of 
gevolg zijn van het ontstaan van hypertrofe littekens. Immunologische processen bij de 
aanzet van wondgenezing schijnen een belangrijke rol te spelen in de ontstaanswijze 
van hypertrofe littekens. Een beter inzicht in wondgenezing en littekenvorming is 
belangrijk voor de preventie en optimale behandeling van littekenhypertrofie.

In hoofdstuk 3 zijn de hedendaagse preventieve en therapeutische mogelijkheden 
voor littekenhypertrofie geëvalueerd. Het lijkt belangrijk vroeg in het proces van 
wondgenezing in te grijpen om littekenvorming te verminderen. In de preventie 
van hypertrofe littekens is een optimale behandeling van de wond onmisbaar. 
Het gebruik van een dermaal substituut zou bijvoorbeeld in deze wonden leiden 
tot vermindering van de littekenproblematiek. Daarnaast worden preventieve 
maatregelen zoals silicone, drukkleding en corticosteroïden beschreven. In de 
behandeling van de hypertrofe littekens worden naast bovenstaande therapieën, 
ook laser, cryotherapie en (plastisch) chirurgische behandelingen toegepast. Het 
precieze werkingsmechanisme van de toegepaste therapieën kan vaak niet goed 
verklaard worden. Bovendien is de effectiviteit veelal niet onderzocht in klinische 
(gerandomiseerde) trials met grote patiëntenpopulaties. 
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Ondanks het feit dat littekenhypertrofie frequent voorkomt na brandwonden, zijn 
meerdere aspecten onbekend, zoals de incidentie en de optimale behandeling. Om 
deze aspecten te onderzoeken, is allereerst een adequate evaluatiemethode van het 
litteken van belang, zodat conclusies van studies goed onderbouwd kunnen worden. 
Daarnaast worden in dit hoofdstuk aanbevelingen gedaan betreffende de classificatie 
van littekenhypertrofie, aangezien een verschillende classificatie de oorzaak kan zijn 
van de uiteenlopende gerapporteerde incidentie.

Deel II   Klinimetrie van wond- en littekenevaluatie

Om wondgenezing te verbeteren en littekenvorming te voorkomen, is een kritische 
evaluatie van de wond en het litteken noodzakelijk. Zowel de subjectieve als objectieve 
metingen zijn onmisbaar voor het toetsen van het effect van een behandeling in klinisch 
onderzoek, alsmede voor het vervolgen van de wondgenezing of littekenvorming 
van een individuele patiënt. Deze metingen dienen betrouwbaar en valide te zijn 
om evidenced-based medicine te beoefenen. In deel 2 van dit proefschrift zijn 
deze zogenaamde klinimetrische eigenschappen van verschillende meetmethoden 
voor wondgenezing en littekenvorming onderzocht. Allereerst is in hoofdstuk 4 en 
5 de meting van twee belangrijke parameters voor wondgenezing klinimetrisch 
onderzocht, graft	take	(van het aangebrachte gespleten autoloog huidtransplantaat) 
en wondepithelialisatie. Deze twee wondparameters worden normaliter door de 
clinicus beoordeeld tijdens een ´bed-side´ procedure. De betrouwbaarheid en 
validiteit van deze subjectieve meting is echter niet eerder onderzocht. Hoofdstuk 
4 beschrijft de studie waarin is aangetoond dat de subjectieve meting van beide 
wondparameters betrouwbaar is, indien uitgevoerd door een ervaren clinicus. Een 
ervaren clinicus geeft met behulp van één meting een redelijk betrouwbaar oordeel 
voor zowel	graft	take als wondepithelialisatie. Daarnaast blijkt dat ervaring van de 
clinicus de betrouwbaarheid van de meting beïnvloedt: ervaren clinici scoren hogere 
betrouwbaarheid dan minder ervaren clinici.

Vervolgens is de validiteit van de subjectieve meting van wondparameter 
wondepithelialisatie	 onderzocht (hoofdstuk 5). Wegens het ontbreken van een 
gouden standaard, is voor de validatie van deze parameter een correlatie met digitale 
beeldanalyse toegepast. De betrouwbaarheid van de meting van wondepithelialisatie	
met digitale beeldanalyse werd eerst onderzocht en betrouwbaar bevonden. De 
validiteit van de subjectieve meting werd bepaald door correlatie met de digitale 
beeldanalyse. Er werd een sterke correlatie aangetoond tussen de subjectieve meting 
van de clinicus en de metingen verricht door de digitale beeldanalyse, hetgeen 
de goede validiteit van deze meetmethode weergeeft. Aangezien de meting van 
wondepithelialisatie met behulp van digitale beeldanalyse tijdrovend is, wordt de 
‘bed-side’ meting van de clinici als een geschiktere manier gezien voor de dagelijkse 
praktijk.
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Naast onderzoek naar de evaluatiemethoden voor wondgenezing, bevat dit 
proefschrift ook onderzoek naar de evaluatiemethoden voor littekens. De meting 
van de verschillende littekenaspecten wordt in klinisch onderzoek bij voorkeur 
met zowel subjectieve als objectieve meetinstrumenten verricht. De laatste 
jaren zijn er verschillende objectieve meetinstrumenten voor littekenaspecten 
beschikbaar gekomen, echter het reliëf wordt doorgaans gemeten met een 
subjectieve evaluatieschaal. Een geschikt objectief meetinstrument voor het reliëf 
van littekens werd nog niet gebruikt in de kliniek. Het reliëf van een litteken is een 
belangrijke parameter, aangezien voornamelijk dit aspect van littekens als storend 
en afwijkend wordt beschouwd door zowel de clinicus als de patiënt. De studie 
beschreven in hoofdstuk 6 toetst de betrouwbaarheid en validiteit van een non-
invasief meetinstrument (de Phaseshift Rapid In Vivo Measurement of the Skin 
(PRIMOS)) voor reliëf in normale huid en littekens. Dit instrument produceert een 
3-dimensionaal beeld van de microtopografie van de huid en geeft vervolgens het 
reliëf weer in verschillende parameters. De reliëfparameters van de PRIMOS toonden 
een goede betrouwbaarheid voor de meting van normale huid en littekens: slechts 
één meting door één onderzoeker is nodig voor een betrouwbare bepaling van 
het reliëf. Daarnaast werd een sterke correlatie gevonden tussen de reliëfmeting 
door de PRIMOS en door de subjectieve evaluatieschaal. Dit objectieve instrument 
is dus een betrouwbare en valide meetmethode voor littekenreliëf. De resultaten 
van bovenstaande klinimetrische onderzoeken hebben bijgedragen aan een breed 
arsenaal meetinstrumenten voor de evaluatie van wonden en littekens.

Deel III   De klinische toepassing van dermale substitutie

De standaardbehandeling van een diep dermale of volledige dikte brandwond is 
een transplantatie met een gespleten autoloog huidtransplantaat, bestaande uit 
voornamelijk de epidermale en (mogelijk) een klein gedeelte van de dermale laag. 
Inmiddels is bekend dat het herstel van de dermis belangrijk is voor de kwaliteit van 
het litteken. Het gebruik van een dermaal substituut, ofwel een kunstlederhuid, 
zou zorgen voor een verbeterde functionele en cosmetische littekenkwaliteit. Sinds 
enkele jaren bestudeert onze onderzoeksgroep een acellulair dermaal substituut dat 
bestaat uit rundercollageen en een elastine-hydrolysaat. Van 1996 tot 1998 werd in 
een eerste klinische studie de behandeling met het dermale substituut vergeleken met 
de standaardbehandeling (een autoloog huidtransplantaat) in acute brandwonden 
en reconstructieve wonden. Het positieve effect van dermale substitutie werd 
aangetoond bij reconstructieve wonden. Echter, in de acute brandwonden was geen 
verschil tussen de wonden behandeld met dermale substitutie en de standaard 
behandeling. Een verklaring hiervoor zou de vertraagde en verminderde take rate 
van het huidtransplantaat kunnen zijn in de acute brandwonden behandeld met het 
dermale substituut.
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In de literatuur worden positieve effecten van dermale substitutie beschreven. De 
waarde van veel studies is echter beperkt omdat de patiëntengroepen klein zijn 
of er geen lange termijn resultaten zijn. Hoofdstuk 7 is gewijd aan een klinisch 
onderzoek, dat is uitgevoerd om de lange termijn effectiviteit van de kunsthuid na 
te gaan. Patiënten die van 1996 tot 1998 zijn geïncludeerd in de klinische trial, zijn 
in 2008 opgeroepen voor een lange termijn littekenevaluatie. In deze follow-up zijn 
meer littekenaspecten subjectief en objectief geëvalueerd dan in de eerdere studie, 
aangezien er inmiddels verscheidene littekenevaluatiemethoden ontwikkeld en 
kritisch geëvalueerd zijn (beschreven in deel 2 van dit proefschrift). Twaalf jaar na 
het gebruik van het dermale substituut zijn er nog steeds positieve effecten van deze 
behandeling aantoonbaar, voornamelijk in de categorie reconstructieve littekens. 
De lange termijn resultaten tonen aan dat de reconstructieve littekens behandeld 
met het dermale substituut significant gladder zijn dan de littekens behandeld met 
de standaard behandeling. De elasticiteitsmetingen van reconstructieve littekens 
behandeld met het dermale substituut zijn eveneens beter dan zonder substituut. 
Deze verschillen zijn echter niet statistisch significant. 

In 2003 is voor het eerst gepubliceerd over de behandeling van een dermaal substituut 
in combinatie met negatieve druk therapie. Deze studie toont aan dat de take rate 
van het dermale substituut significant wordt verhoogd en versneld met behulp van 
negatieve druk therapie. Naar aanleiding van deze studie is gehypothetiseerd dat 
negatieve druk therapie de take rate van een huidtransplantaat bovenop een dermaal 
substituut eveneens zal verbeteren in de behandeling van acute brandwonden. Een 
verbeterde take rate in acute brandwonden behandeld met een dermaal substituut 
kan leiden tot een verbeterde wondgenezing en een verhoogde littekenkwaliteit. 
In hoofdstuk 8 wordt de klinische gerandomiseerde studie, uitgevoerd in de drie 
Nederlandse brandwondencentra, beschreven die is opgezet om dit effect van 
dermale substitutie te onderzoeken. Deze vierarmige studie onderzoekt vier 
verschillende behandelingen in patiënten met acute brandwonden, die een 
indicatie hebben voor een huidtransplantatie: de behandeling met een autoloog 
huidtransplantaat alleen, met een huidtransplantaat in combinatie met een dermaal 
substituut, en deze beide behandelingen met of zonder negatieve druk therapie. In de 
vier behandelgroepen was de take rate van het huidtransplantaat zeer hoog (> 92%). 
Tussen de behandelgroepen werd geen significant verschil gevonden in zowel take 
rate van het huidtransplantaat als de wondepithelialisatie. De groep behandeld met 
negatieve druk therapie vertoonde significant minder wonden met postoperatieve 
wondcontaminatie dan de andere behandelgroepen. Twaalf maanden postoperatief 
is een significant elastischer litteken gemeten in de groep behandeld met het 
dermale substituut in combinatie met negatieve druk therapie, in vergelijking met 
de littekens behandeld met het substituut zonder de negatieve druk therapie en 
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de littekens behandeld zonder het substituut. In deze studie is aangetoond dat het 
gebruik van negatieve druk therapie de effectiviteit van dermale substitutie in acute 
brandwonden positief beïnvloedt.

Samenvattend, dit proefschrift richt zich op de evaluatie en de verbetering van 
wondgenezing en littekenvorming bij brandwonden met behulp van dermale 
substitutie. In de eerste hoofdstukken is een overzicht gegeven van processen 
die een rol spelen in de ontstaanswijze van littekenvorming en zijn de huidige 
therapeutische mogelijkheden van brandwondenlittekens nader bekeken. Daarnaast 
zijn de klinimetrische eigenschappen van verschillende meetinstrumenten getest die 
belangrijk zijn voor een kritische evaluatie van wondgenezing en littekenvorming. 
In de laatste hoofdstukken zijn de positieve effecten van dermale substitutie in 
brandwonden aangetoond in klinische trials. Op deze wijze wordt er bijgedragen aan 
een verbeterde zorg voor brandwonden en een toename van de kwaliteit van leven 
van de patiënt.
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