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Het risico op verlies van (delen van) vingers is reëel als er in 
de acute situatie bij diepe handverbrandingen niet adequaat 
gereageerd wordt om te zorgen dat het weefsel goed door-
bloed blijft. 
Bij een temperatuur van 70 graden Celsius of hoger coagu-
leren de collageenvezels van de huid waardoor de verbrande 
huid (=eschar) krimpt. Hiermee gaat ook de elasticiteit van 
het weefsel verloren. Bij circulaire structuren zoals de ar-
men, handen, benen maar ook vingers kan dit krimpen van 
de eschar en het verlies van elasticiteit tot ernstige compli-
caties leiden omdat doorbloedingsstoornissen kunnen ont-
staan. Dit wordt mede versterkt door de grote hoeveelheden 
vocht die gegeven worden tijdens de shockfase van uitgebrei-
de brandwonden. Dit leidt ook tot extra oedeem waardoor de 
weefseldruk in een aantal uren verder stijgt. Hierdoor kan de 
veneuze afvloed belemmerd worden waardoor het oedeem 
en de druk vervolgens nog verder toenemen. Uiteindelijk 
kan dan zelfs de arteriële druk overschreden worden. Als de 
druk niet tijdig ontlast wordt, kan de ischaemie van het weef-
sel overgaan in necrose waardoor delen van vingers tot zelfs 
de gehele hand verloren kunnen gaan.
De ontlasting van de druk vindt plaats door het uitvoeren van 
een escharotomie. Dit is een longitudinale incisie door de 
eschar. Hierdoor wordt de spanning van de verbrande huid 

verminderd en wordt de weefseldruk lager. Escharotomieën 
van diep circulair verbrande vingers worden dus uitgevoerd 
om de perfusie van de vinger te verbeteren en daarmee (top-) 
amputaties te voorkomen. Maar uit ervaring weten wij dat 
het wondgebied van de escharotomie vaak tot problemati-
schere  littekens leidt dan de brandwond zelf. Daarnaast is er 
een risico op iatrogeen letsel van de neurovasculaire bundel 
bij een escharotomie. 
Een escharotomie kan uni- of bilateraal worden uitgevoerd. 
Wellicht geeft een unilaterale escharotomie voldoende de-
compressie. Sinds enkele jaren wordt een vingerescharoto-
mie in het Brandwondencentrum te Beverwijk eerst unila-
teraal uitgevoerd en alleen op indicatie wordt het bilateraal 
verricht. Voor zover wij hebben kunnen achterhalen is daar-
over en over de vingerescharotomie in het algemeen nau-
welijks onderzoek gepubliceerd. Het doel van deze studie is 
om in kaart te brengen hoe de resultaten uit onze kliniek 
zijn sinds 2010 en daarnaast wat er in de literatuur bekend 
is over de indicatie en techniek van een vingerescharotomie.

indiCatie

Om de juiste indicatie te stellen voor het uitvoeren van een 
escharotomie is een ervaren klinische blik nodig. Er wor-
den in het algemeen symptomen beschreven om vermin-
derde perfusie van een ledemaat vast te stellen: bleek, koud, 
 zwakke/geen pulsaties, pijn, gestoorde capillaire refill en 
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Bij meer dan 35% van alle patiënten die opgenomen worden in een 
brandwondencentrum is sprake van een handverbranding. Het relatief 
hoge percentage handverbrandingen komt mede doordat handen vrijwel 
altijd onbeschermd zijn tijdens het ongeval. Bovendien worden de han-
den reflexmatig ter bescherming voor het gelaat gebracht waardoor met 
name de strekzijde van de handen thermisch letsel oploopt. 

Figuur 1. Diepverbrande hand derdegraads en circulaire 
vingerverbranding (nagels zijn losgegaan door thermisch letsel). 
Indicatie voor escharotomie.
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Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld sensibiliteitsstoornis-
sen: deze worden alleen bij uitzonderlijke gevallen specifiek 
gedocumenteerd omdat alle vingers na een diepe verbran-
ding sensibiliteitsstoornissen hebben. 
De volgende data werd opgeslagen in een excel database: 
personalia, exacte locatie van de handverbranding, circulair 
ja/nee, diepte van de brandwond, vasculair bedreigd ja/nee, 
escharotomie verricht ja/nee, unilateraal/bilateraal, tijdstip 
van de escharotomie, (partiële) amputatie, agens, toedracht 
van de verbranding, direct koeling ja/nee, TVLO oppervlak-
kig of diep. Bij twijfel over de locaties van de escharotomie 
werden foto’s van het medisch archief bestudeerd. 

resuLtaten

In totaal werden 91 patiënten met diep tweede- en derde-
graadshandverbrandingen behandeld. Bij 75 vingers van 8 
patiënten van deze groep werd een escharotomie klinisch 
noodzakelijk geacht. Een unilaterale escharotomie werd uit-
gevoerd bij 7 patiënten (65 vingers) en een bilaterale escha-
rotomie, op indicatie, bij 1 patiënt (10 vingers.) In de groep 
met een unilaterale escharotomie werd uiteindelijk bij 6 van 
de 65 vingers een topamputatie uitgevoerd. Bij de groep met 
een bilaterale escharotomie was er geen sprake van topam-
putatie.

disCussie

Ten aanzien van de resultaten van de escharotomie hebben 
we een globale indruk kunnen krijgen van resultaten van de 
vingerescharotomieën. De resultaten voor uni- en bilaterale 
escharotomieën zijn beide zeker acceptabel. Alleen in de 
groep van unilaterale escharotomieën werden amputaties 
uitgevoerd. Maar het aantal patiënten in beide groepen is te 
beperkt om tot conclusies te komen. Een discussiepunt blijft 
bovendien of de zes deels geamputeerde vingers bij de pati-
ent uit onze groep een gevolg is van de unilaterale escharo-
tomie of van de aard van de initiële verbranding. Bovendien 
zijn meer gerichte uitkomstmaten nodig (zoals gestoorde 
sensibiliteit en beoordeling van het litteken van de escharo-
tomie) om tot concretere conclusies te komen. De komende 
jaren zullen daarom meer data worden verzameld en geana-
lyseerd en daarnaast willen we ook de huidige functie en 
mogelijk neurovasculair letsel van de behandelde vingers in 
kaart brengen. Met name dit laatste is van groot belang om te 
bepalen of er minder letsel optreedt aan de neurovasculaire 
bundel bij unilaterale escharotomieën. Naast de techniek 
van vingerescharotomie, unilateraal versus bilateraal, is er 
ook nagenoeg niets in de literatuur beschreven over de kans 
op het toebrengen van iatrogeen letsel aan de neurovascu-
laire bundel. Het meest relevante artikel van Salisbury is al 
meer dan 30 jaar oud en vergelijkt niet de unilaterale met de 
bilaterale techniek van een escharotomie. [1] Het doel van 
deze studie was te beoordelen of extended digitale escharoto-
mie vingers kan redden die bij conventionele escharotomie 
(onderarm en pols) verloren zouden zijn gegaan. Hierbij 
werden 26 bovenste extremiteiten met een diepe handver-
branding geïncludeerd. Bij de groep met unilaterale vingere-
scharotomie werd 7,1% falanxnecrose gezien en bij de con-
trolegroep zonder vingerescharotomieen 20,8%. 

daarnaast verminderde O
2
-saturatie op de pulse-oximeter.

Echter de praktijk leert dat het vaak lastig is om deze sympto-
men goed vast te stellen. Een afwijkende kleur en vertraagde 
refill zijn alleen goed te beoordelen als er distaal nog ge-
zonde huid aanwezig is om te testen. Maar dat is meestal 
niet het geval bij diep verbrande vingers. Bovendien zijn 
de symptomen ook langzaam progressief als de perfusie al 
verminderd is. Om dan te wachten met een escharotomie 
totdat symptomen optreden die toch al moeilijk te interpre-
teren zijn, kan betekenen er te laat wordt ingegrepen en er 
reeds necrose ontstaan is. Voor de kliniek betekent dit dat 
een escharotomie geïndiceerd is als een vinger circulair diep 
verbrand is en stug aanvoelt. Als er daarnaast sprake is van 
een uitgebreide verbranding, waardoor veel vocht gegeven 
zal moeten worden gedurende de shockfase, dan zal een es-
charotomie laagdrempeliger moeten worden uitgevoerd. 

teChniek

Zoals reeds is gemeld is het uitvoeren van een escharotomie 
aan de vinger niet zonder risico: in de praktijk kan het leiden 
tot iatrogeen letsel van zenuwen en bloedvaten en er worden 
extra littekens veroorzaakt. Een escharotomie dient daarom 
te worden uitgevoerd net dorsaal van de locatie op de huid 
waar Cleland’s ligament insereert omdat dan het risico op 
neurovasculair letsel het laagst is. Net volair van Cleland’s 
ligament loopt de neurovasculaire bundel. In de praktijk is 
de lokalisatie van Cleland’s ligament te vinden onder de lijn 
die de laterale uiteinden van de flexorplooien van DIP en PIP 
met elkaar verbindt. 
De escharotomie dient in longitudinale richting te worden 
uitgevoerd. Klinisch zal moeten worden vastgesteld of ade-
quate decompressie verkregen is. Het is gangbaar om de 
spanning in circulair verbrande vingers bilateraal te ontlas-
ten. Zo wordt het ook onderwezen tijdens de EMSB-cursus 
(Emergency Management of Severe Burns) en op die wijze 
wordt, voor zover bekend, in de meeste brandwondencentra 
een escharotomie van de vinger verricht. Sinds januari 2010 
wordt de vingerescharotomie in het Rode Kruis Ziekenhuis 
te Beverwijk op unilaterale wijze uitgevoerd. Alleen op indi-
catie (bij klinisch onvoldoende reperfusie) wordt een bilate-
rale escharotomie uitgevoerd. De locatie van de unilaterale 
vingerescharotomie is bij D1 en D5 radiaal, en bij D2,3 en 4 
ulnair. Voor deze methode is gekozen om een litteken in de 
pinchgreep en op het rustpunt van de ulnaire zijde van de 
pink, te vermijden. 

MateriaaL en Methode

Voor de evaluatie van onze eigen patiëntengroep werden alle 
patiënten geselecteerd met diepe handverbrandingen die 
opgenomen waren in het Rode Kruis ziekenhuis te Bever-
wijk van januari 2010 tot en met juni 2012. Er is sprake van 
een retrospectieve studie. De primaire uitkomstparameter is 
(partiële) amputatie van de vinger. Ten eerste geeft ‘amputa-
tie’ een goed en concreet beeld van de veroorzaakte necrose. 
‘Confounding’-factor kan daarbij de amputatie zijn die het 
gevolg is van necrose die direct ontstaan is door thermisch 
letsel van de brandwond. Bovendien werden ‘amputaties’ al 
consequent goed gedocumenteerd in de medische status. 
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dan initieel voor ‘the best of both worlds’, enerzijds adequate 
ontlasting van druk en anderzijds minder kans op iatrogeen 
letsel en litteken.
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Tevens kan ter discussie worden gesteld in hoeverre een 
extra escharotomielitteken nadelig is aangezien de circulair 
verbrande vinger toch in een later stadium wordt bedekt met 
huidtransplantaten. Echter, onze ervaring is dat het escharo-
tomielitteken zichtbaar en actiever blijft in het eindresultaat 
met huidtransplantaten en dat dit regelmatig een correctie 
van een contractuur noodzakelijk maakt. 
Het belangrijkst in de acute situatie van de circulair verbran-
de vinger is het voorkomen van een bedreigde perfusie in 
de vinger door middel van het uitvoeren van een adequate 
release. Een ervaren klinische blik kan de indicatie tot escha-
rotomie vaak stellen voordat symptomen optreden. Het gaat 
dan om symptomen die bovendien vaak moeilijk te beoorde-
len zijn aangezien het weefsel diep verbrand is, en juist dan 
kleur, temperatuur en mate van capillaire refill nauwelijks te 
beoordelen zijn.
In de toekomst zal wellicht blijken dat een unilaterale es-
charotomie van de vinger in de meeste gevallen voldoende 
ontlasting biedt om de perfusie te herstellen.
Gezien het risico op iatrogene schade aan de neurovascu-
laire bundels wordt in ons centrum alleen een bilaterale es-
charotomie uitgevoerd als unilaterale escharotomie perope-
ratief klinisch onvoldoende perfusie toelaat. Zo kiezen we 

Voor de klinische diagnose van het compartimentsyndroom 
wordt vaak verwezen naar de ‘5 P’s’: ‘pain, pallor,  paresthesia, 
paralysis en pulselessness’. [2,4] Men dient er rekening mee 
te houden dat klinische signalen soms pas laat of zelfs niet tot 
uiting komen. Er moet daarom niet onnodig gewacht worden 
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met het uitvoeren van een fasciotomie omdat er anders kans 
op irreversibele weefselschade ontstaat. Een onnodige fascio-
tomie resulteert echter in een verhoogd risico op expositie 
van vaten en zenuwen (bijvoorbeeld n. medianus) en geeft 
 extra wonden. Een goede indicatiestelling voor de fascio-
tomie is daarom niet alleen essentieel maar vaak ook lastig.

Casus

Een 55-jarige man, bekend met depressie, persoonlijk-
heidsstoornis en alcoholmisbruik, werd opgenomen in het 
brandwondencentrum van het Rode Kruis Ziekenhuis in 
Beverwijk met een hoogvoltage-elektriciteitsverbranding. 
De patiënt had in een transformatorhuisje met zijn rechter-
hand een hoogspanningskabel (10.000 volt) beetgepakt in 
het kader van het tentamen suïcide. De stroomuittrede had 
plaatsgevonden aan de mediale zijde van beide bovenbenen. 
Hij werd direct weggeslagen en was kortdurend buiten be-
wustzijn. Bij aankomst constateerden hulpverleners dat de 
patiënt ABC-stabiel was. Er was sprake van kortdurende 
amnesie voor de gebeurtenis. Ter plekke werd 20 minuten 
gekoeld met Burnshield. Primaire opvang vond plaats in 

Een ernstig elektriciteitsletsel komt zelden voor in Nederland. Hoewel 
de uitwendige, zichtbare wonden bij deze letsels vaak de meeste aan-
dacht trekken, zijn het de inwendige letsels die de meeste consequenties 
hebben. Bij een hoogvoltage-elektriciteitsletsel moet daarom altijd aan 
dergelijk inwendig letsel gedacht worden. Een van de complicaties bij 
hoogvoltageverbrandingen is het compartimentsyndroom.




