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Nederlandse samenvatting  

Grote vooruitgang in de gezondheidszorg, en in de acute opvang van ernstige 

brandwondenpatiënten in het bijzonder, hebben er voor gezorgd dat ook patiënten met zeer 

ernstige brandwonden tegenwoordig een goede kans op overleving hebben. Echter, de 

morbiditeit in deze patiënten is hoog door de ernstige gevolgen die brandwonden op de 

lange termijn kunnen veroorzaken. Deze gevolgen blijven niet beperkt tot littekenvorming 

en hiermee gepaard gaande nadelige functionele en esthetische gevolgen, maar behelzen 

ook psychologische schade. Een grote uitdaging voor de hedendaagse brandwondenzorg is 

dan ook het optimaliseren van de kwaliteit van leven na het oplopen van ernstige 

brandwonden. Dit is een proces dat al vroeg in het behandeltraject begint en doorgaat tot 

ver na het ontslag uit het brandwondencentrum. Het verbeteren van littekenkwaliteit speelt 

hierbij een cruciale rol omdat littekenkwaliteit invloed heeft op zowel functionele, 

esthetische als psychologische uitkomsten. Wetenschappelijk onderzoek is hierbij 

noodzakelijk om chirurgische behandelingen voor brandwondenpatiënten te verbeteren en 

methoden te ontwikkelen om nauwkeurig de uitkomsten van deze behandelingen te meten 

en te vergelijken. 

Dit proefschrift is opgedeeld in 2 delen. DEEL I gaat over de chirurgische behandeling van 

brandwonden, DEEL II gaat met name over moderne uitkomstenmaten. Het 

gemeenschappelijke doel van de studies die beschreven worden in dit proefschrift is het 

verbeteren van de chirurgische behandeling van brandwonden door een relatie te leggen 

tussen chirurgische behandeling en moderne uitkomsten. 

Deel I: De chirurgische behandeling van brandwonden 

Debridement van de brandwond en het bedekken met autologe huid (huidtransplantatie) is 

de hoeksteen in de behandeling van grote diep dermale of volledige-dikte brandwonden. De 

definitie van een debridement is het (vaak chirurgisch) verwijderen van al het losliggende, 

avitale of gecontamineerde weefsel dat de wondgenezing belemmert.  

In dit proefschrift hebben we gekeken naar de mogelijk positieve rol van een selectief 

debridement op de lange termijn littekenkwaliteit. Selectief debridement begint met het 

nauwkeurig vaststellen of een brandwond (of gedeelte daarvan) een operatie nodig heeft 

om tijdig te genezen of dat de brandwond ook met een conservatieve therapie (zalven en 
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andere wondverbandmiddelen) tot een tijdige spontane wondgenezing met goede 

littekenkwaliteit zal leiden. Een juiste inschatting van de diepte van de brandwond 

(diagnose) is hierbij dus essentieel omdat men op basis hiervan zal besluiten of een operatie 

noodzakelijk is. Een operatie zal namelijk altijd leiden tot zichtbare en voelbare littekens  en 

bovendien moet er ook elders van het lichaam gezonde huid weggenomen worden voor de 

huidtransplantatie. Deze zogenaamde donorsites kunnen ook weer pijn, jeuk en soms 

littekens veroorzaken.  

Selectief debridement hangt ook samen met de nauwkeurigheid van het instrument dat 

gebruikt wordt voor het verwijderen van de brandwonden, waarbij men streeft naar zoveel 

mogelijk behoud van gezond weefsel zonder dat er dood weefsel in de wond achterblijft.   

In HOOFDSTUK 2 beschrijven we een systematische review over debridement technieken 

voor brandwonden die in de huidige literatuur bekend zijn. Het doel van deze studie was om 

een compleet overzicht te geven van de huidige beschikbare methoden en om te 

onderzoeken of één van deze technieken superieur is als het gaat om efficiëntie en 

veiligheid.   

In dit review werden 4 hoofdcategorieën (zowel chirurgisch als niet-chirurgisch) in 

debridement technieken onderscheiden in 27 studies. Echter, door een gebrek aan goed 

opgezette gerandomiseerde studies (slechts vier) en onvergelijkbare uitkomstmetingen 

tussen deze studies was het niet mogelijk om te bepalen welke debridement techniek het 

beste resultaat geeft.  We concluderen dan ook dat er meer gerandomiseerd onderzoek 

noodzakelijk is om te bepalen welke techniek superieur is en er worden verschillende 

aanbevelingen voor toekomstige studies met het oog op klinisch relevante en uniforme 

uitkomstmetingen gedaan.  

Met de opgedane kennis van dit review, presenteren we in HOOFDSTUK 3 een 

onderzoeksprotocol voor een gerandomiseerd onderzoek naar de twee meest gebruikte 

debridement technieken in Nederland, namelijk conventionele en hydrochirurgische 

tangentiële excisie.  Bij tangentiële excisie wordt de dode huid in een wond laag voor laag 

weggesneden totdat er een vitale wondbodem ontstaat. De precisie (dikte van de lagen die 

worden weggesneden) waarmee dit gebeurt hangt nauw samen met het gebruikte 

instrument. Bij conventionele excisie gebeurt dit met een Weckmes (bepaald type mes) en 

bij hydrochirurgische excisie met de Versajet™, waarbij er gebruik wordt gemaakt van een 
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hogedruk waterstraal om dood weefsel los te snijden. Het doel van deze Randomised 

Controlled Trial (RCT) is om de effectiviteit van deze hydrochirurgie te vergelijken met de 

conventionele methode. Omdat het vermoeden bestaat dat hydrochirurgie een  

nauwkeurigere manier van debridement is zullen we ook onderzoeken aan de hand van 

huidbiopten hoe diep het debridement verricht is. Ook zal er onderzocht worden of door het 

sparen van vitale dermis de lange termijn littekenkwaliteit daadwerkelijk beter is. Dit is 

uiteraard vanuit het oogpunt van de patiënt  de meest relevante uitkomst. Op dit moment 

loopt deze studie nog in alle drie de Nederlandse Brandwondencentra en zijn er bijna 

voldoende patiënten geincludeerd. 

Zoals eerder benoemd, is een accurate inschatting van de brandwonddiepte ook essentieel 

voor een selectief debridement, daar de brandwonddiepte bepalend is in de besluitvorming 

voor een operatieve of conservatieve behandeling. Ook is het van belang om alleen die 

gebieden van een brandwond te opereren die anders niet tijdig spontaan genezen. Een te 

trage genezing is op zichzelf ook een risicofactor voor littekenvorming.   

Op dit moment wordt de diepte van brandwonden met name klinische ingeschat door een 

arts. Er zijn de laatste jaren echter verschillende diagnostische hulpmiddelen beschikbaar 

gekomen die bijdragen aan preciezere inschatting van de diepte van de brandwond. In dit 

proefschrift is gebruikt gemaakt van een Laser Doppler Imager (LDI) om brandwonden te 

beoordelen. In plaats van in brandwonddieptes (oppervlakkig dermaal, diep dermaal of 

volledige dikte) categoriseert de LDI brandwonden globaal in drie verschillende geschatte 

genezingsduren: een snelle genezingsduur (binnen 14 dagen), een intermediate 

genezingsduur (14 - 21 dagen) en trage genezingsduur (langer dan 21 dagen). De relatie 

tussen deze geschatte genezingsduren (genezingspotentieel) en de uiteindelijke 

littekenkwaliteit was nog nooit eerder onderzocht. Wel is bekend dat brandwonden die 

binnen 14 dagen genezen geen operatie behoeven en meestal geen littekens geven of alleen 

(tijdelijk) kleurschil van de huid. Aan de andere kant van het spectrum, leiden brandwonden 

die pas na 21 dagen genezen altijd tot littekens en soms zelfs tot ernstige littekenvorming. 

Deze brandwonden worden dan ook vaak geopereerd om de genezingsduur te verkorten en 

daarmee ook de littekenkwaliteit te verbeteren. Echter, van de brandwonden die genezen 

tussen de 14 en 21 dagen was het niet bekend tot wat voor een littekenkwaliteit deze leiden 

en of een operatie geïndiceerd is. 
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Figuur 1. Geschatte genezingsduren met LDI (Healing Potentials). 

 

In HOOFDSTUK 4 van dit proefschrift geven we antwoord op deze vragen door de 

littekenkwaliteit te bepalen van een groot aantal brandwonden waarbij in de acute fase 

(eerste 5 dagen na het oplopen van de brandwond) een LDI scan is verricht. De 

littekenkwaliteit werd bepaald door een combinatie van subjectieve (POSAS, vragenlijst met 

beoordeling van het litteken door patiënt en arts/zorgverlener) en objectieve 

meetinstrumenten (kleurmetingen en stugheidparameters van het litteken).  Uit deze studie 

blijkt dat er geen verschil is in lange termijn subjectieve littekenkwaliteit tussen 

brandwonden met een geschatte snelle genezingsduur (<14 dagen) en een intermediate 

genezingsduur (14-21 dagen). Brandwonden met een geschatte trage genezingsduur (>21 

dagen) leidden tot significant slechtere littekens op de lange termijn.  Een operatie in de 

intermediate brandwonden resulteerde niet in een kortere genezingsduur of betere lange 

termijn littekenkwaliteit. Bovendien genazen de conservatief behandelde intermediate 

wonden rond de 18 dagen en met een zeer acceptabele littekenkwaliteit. Op basis van de 

resultaten concluderen wij  dat een conservatief beleid voor deze intermediate 

brandwonden gerechtvaardigd lijkt.  

Tot slot hebben we in deze studie gevonden dat een donkere huidskleur en meerdere 

operatieve procedures aan dezelfde brandwond voorspellers zijn voor een slechtere lange 

termijn littekenkwaliteit. 
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Figuur 2. Van links naar rechts: LDI-scan tussen dag 2-5 na het ongeval; dag 14; dag 21 (na 

operatie) en de lange termijn littekenkwaliteit. 

 

In de laatste studie van DEEL I (HOOFDSTUK 5) hebben we gekeken naar verschillen in 

behandeling en uitkomsten tussen ouderen (vijfenzestigplussers) en overige volwassenen bij 

in het brandwondencentrum opgenomen patiënten. In het bijzonder hebben we gekeken 

naar verschillen in het operatieve behandeltraject. In deze studie hebben we gebruik 

gemaakt van data uit de Nederlandse Brandwonden Registratie R3 om een groot aantal 

ouderen (n=505) te vergelijken met gegevens van overige volwassen brandwonden 

patiënten (n=2616). Er werden in deze studie aanzienlijke verschillen gevonden tussen 

ouderen en overige volwassenen brandwondenpatiënten in elk stadium van de behandeling. 

Bij oudere patiënten is er vaak sprake van een vertraagde presentatie in het 

brandwondencentrum en werden de brandwonden niet adequaat of zelfs helemaal niet 

gekoeld. Ook waren er grote verschillen in het operatieve behandeltraject waarbij ouderen 

niet alleen vaker, maar ook eerder een operatie ondergingen in vergelijking met overige 

volwassenen. Bovendien werden er minder selectieve debridement technieken toegepast 

binnen de oudere brandwondenpatiënten. De klinisch uitkomsten waren aanzienlijk slechter 

bij de ouderen. Het  meest in het oog springende resultaat was een forse stijging in sterfte, 

van 1.3% in overige volwassen tot zelfs 23.8% in de oudste leeftijdcategorie (+85). 

Deze studie benadrukt dat de oudere brandwondenpatiënt erg kwetsbaar is en dat ouderen 

relatief vaker overlijden na het oplopen van een brandwond. Het sterftecijfer (mortaliteit) is 

dus nog steeds een relevante uitkomst voor ouderen. Naast preventieve maatregelen, zal de 

zorg voor de ouderen verder geoptimaliseerd moeten worden om het verschil in uitkomsten 

met overige volwassen brandwondenpatiënten te verkleinen. 
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DEEL II van dit proefschrift, Modern Burn Outcome Assessment, begint met een studie 

(HOOFDSTUK 6) naar de predictieve validiteit van de Patient and Observer Scar Assessment 

Scale (POSAS). Met predictieve validiteit wordt bedoeld in welke mate een meetinstrument 

in staat is om een toekomstige staat of uitkomst te voorspellen. In het geval van de POSAS 

vragenlijst kan dit een nuttig hulpmiddel zijn bij het vroegtijdige identificeren van patiënten 

die in de toekomst te maken krijgen met littekenproblematiek. Bij deze patiënten kan dan 

bijvoorbeeld eerder gestart worden met de littekenbehandelingen en poliklinische follow-up 

kan er op worden aangepast. Anderzijds kunnen patiënten zonder voorspelde 

littekenproblematiek minder intensief of frequent poliklinisch gecontroleerd worden. Op 

deze wijze kan poliklinische brandwondenzorg meer gepersonaliseerd en efficiënt worden 

ingedeeld.   

Om de predictieve validiteit in deze studie te bepalen is er bij 141 brandwondenpatiënten 

een POSAS vragenlijst afgenomen op 3 maanden en na langer dan 18 maanden na het 

ongeval.  Uit een statische analyse van deze vragenlijsten blijkt dat het oordeel van de 

patiënt op 3 maanden een adequate voorspeller is voor lange termijn littekenkwaliteit. Het 

oordeel van de zorgverlener op 3 maanden was zelfs een goede voorspeller voor de 

uiteindelijk littekenkwaliteit. Vanuit het perspectief van patiënten bleken vroege 

pijnklachten en stijfheid van het litteken significante voorspellers voor een slechtere 

littekenkwaliteit op de lange termijn.   

HOOFDSTUK 7 gaat over de uitkomst ‘werkhervatting’ na ernstige brandwonden. Het is 

bekend dat brandwonden kunnen leiden tot hoge invaliditeit waardoor het terugkeren naar 

het oorspronkelijk werk lastig of zelfs onmogelijk is.  Echter, in de literatuur was er nog 

weinig bekend over hoe vaak dit voorkomt, welke factoren van invloed zijn op dit proces en 

wat vanuit een maatschappelijk perspectief de kosten  hiervan zijn. Om dit te onderzoeken is 

een prospectieve cohortstudie opgezet waarin 104 patiënten 2 jaar lang gevolgd zijn met 

behulp van vragenlijsten over onder andere het werk, medische consumptie en kwaliteit van 

leven.  

Uit deze studie blijkt dat werkverzuim substantieel was in de werkzame leeftijd; 3 maanden 

na het ongeval was 30% van de patienten nog niet aan het werk, na 12 maanden was dit 8% 

en deze laatste groep patiënten was op 24 maanden ook nog niet teruggekeerd naar hun 

werk. Voorspellers voor niet terugkeren naar werk waren brandwonden over een groot 

lichaamsoppervlak, lange opnameduur, IC-opname en meerdere operatieve behandelingen. 
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De totale kosten ten gevolge van productiviteitsverliezen waren gemiddeld € 11.916 per 

persoon en dit was 30% van de totale behandelkosten in werkende brandwondenpatiënten 

in de eerste 2 jaar.  

In vergelijking met internationale literatuur was het werkverzuim onverwacht hoog in onze 

studie, met name omdat onze onderzoekspopulatie, gebaseerd op het totaal verbrand 

lichaamsoppervlak (TVLO), als matig ernstig geclassificeerd werd. Op basis van deze 

resultaten concluderen we dat er meer aandacht moet uitgaan naar werkhervatting in het 

revalidatietraject. Dit is belangrijk, niet alleen omdat werk een bron van inkomsten is, maar 

vooral omdat werken een positief effect heeft op vele gezondheidsgerelateerde, 

maatschappelijke en sociale aspecten voor individuen. We zijn daarom van mening dat 

werkhervatting een van de belangrijkste uitkomstenmaten is binnen de brandwondenzorg. 

In HOOFDSTUK 8 beschrijven we een studie naar het mogelijke positieve effect van een 

geoptimaliseerde benaderingsmethode op de studiedeelname van patiënten met 

brandwonden die op  een spoedeisende hulp gezien worden. In tegenstelling tot patiënten 

binnen de gespecialiseerde brandwondenzorg is er namelijk weinig bekend over de 

epidemiologie, behandeling en (klinische) uitkomsten van deze brandwondenpatiënten. 

Deze studie betrof een haalbaarheidsstudie om te beoordelen of er bij een toekomstige 

grotere studie binnen deze populatie voldoende betrouwbare en representatieve  data te 

verkrijgen zijn. 

In deze studie hebben we een standaard benaderingsmethode vergeleken met een 

geoptimaliseerde benaderingsmethode waarin meerdere toevoegingen werden opgenomen 

die vanuit de literatuur geassocieerd zijn met een hogere response rate.  

De geoptimaliseerde methode bleek inderdaad tot een hogere response te leiden (43.6 vs, 

20.0%). Maar deze methode was ook een stuk arbeidsintensiever en duurder. Dit moet 

uiteraard in acht genomen worden bij het opzetten van een grotere multicenter studie. 

Omdat een response van 43.6% nog steeds niet optimaal is, doen we aanbevelingen om de 

geoptimaliseerde methode nog verder te verbeteren.  

In het laatste hoofdstuk van dit proefschrift (HOOFDSTUK 9), worden de belangrijkste 

resultaten uit alle studies samengevat en uitgebreid bediscussieerd. Ook bespreken we hier 

welke klinische implicaties de resultaten uit het proefschrift kunnen hebben voor de huidige 

brandwondenzorg. Een van deze implicaties is dat brandwonden met een intermediate 
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genezingsduur goed conservatief behandeld kunnen worden. Daarnaast geven we een korte 

update van lopende studies, die vaak aanvullend zijn op de studies uit dit proefschrift, en 

van relevante projecten die in de nabije toekomst van start zullen gaan. Tot slot, doen we 

verschillende aanbevelingen over vraagstukken die in toekomstig onderzoek beantwoord 

zouden moeten worden en hoe deze onderzoeken naar onze mening het beste opgezet 

kunnen worden. Een speerpunt is het vergelijken van de moderne debridement technieken 

met de conventionele ‘standaard’ debridement methode in gerandomiseerd onderzoek. 

Maar ook moet aandacht besteed worden aan het optimaliseren van de brandwondenzorg 

rondom kwetsbare ouderen en het verbeteren van werkhervatting na een opname in een 

brandwondencentrum. Hierbij leggen we uiteraard de nadruk op klinisch relevante, 

betrouwbare en uniforme  uitkomstmetingen.   

 


