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Toepassing van allogene donorhuid 
bij  brandwonden
C.D. Richters

C.D. Richters, onderzoeker/manager regelgeving, Euro Skin Bank, Beverwijk 

Allogene humane huid wordt sinds de Tweede Wereldoorlog op grotere 
schaal gebruikt bij de behandeling van brandwonden [1]. De allogene 
huid  wordt verkregen van orgaan- of post-mortemweefseldonoren en 
kan op verschillende manieren worden toegepast. Donorhuid wordt in 
tegenstelling tot organen of andere weefsels altijd als tijdelijke bedek-
king toegepast omdat de huid zeer immunogeen is en na transplantatie 
zal worden afgestoten [2], meestal binnen 14 dagen. [3,4] Bij patiënten 
met uitgebreide brandwonden is het immuunsysteem verzwakt en kan 
de donorhuid soms veel langer op de wond aanwezig blijven zonder af-
stotingsreactie. [5]

toepassingsMogeLijkheden

Bij tweedegraadsverbrandingen kan donorhuid worden ge-
bruikt als tijdelijk ‘biologisch verband’. Vooral bij wat die-

pere heetwaterverbrandingen bij kinderen kan behandeling 
met donorhuid de voorkeur hebben boven het gebruik van 
synthetische wondbedekkers. [6] Na het schoonmaken van 
de wond wordt de donorhuid aangebracht en gefixeerd. Ad-
hesie aan de wond vindt plaats door fibrine. De donorhuid 
vermindert pijn en voorkomt uitdroging en infectie van de 
wond. Eronder kan het epitheel vanuit de overlevende haar-
follikels weer uitgroeien tot een intacte epidermis. De donor-
huid zal geleidelijk uitdrogen en kan na 7-10 dagen verwij-
derd worden (figuur 1a en b). 

Bij derdegraadsbrandwonden kan na excisie van het ver-
brande weefsel tijdelijk de wond worden afgedekt met 
donor huid, bijvoorbeeld als het niet mogelijk is om de wond 

Figuur 1A: Tweedegraads heetwaterverbranding bedekt met donorhuid (1:1,5 gemeshed). 
Figuur 1B: Tijdens de genezing droogt de donorhuid uit, eronder groeit het autologe epitheel.
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meteen te transplanteren met autologe huid. [7] Naast het 
voorkomen van uitdroging en infectie stimuleert het colla-
geen van donorhuid de vorming van nieuwe bloedvaten in 
het wondbed. Uiteindelijk wordt de wond gesloten met een 
dun autoloog huidtransplantaat, door de voorbehandeling 
met donorhuid zijn de overlevingkansen van het transplan-
taat in het wondbed verbeterd.

Voor het transplanteren van grotere, derdegraadsbrandwon-
den wordt de autologe huid vaak gemeshed (1:3 of meer) 
omdat er te weinig gezonde huid beschikbaar is. Door het 
 meshen is het mogelijk de huid uit te spreiden als een 
 ‘netwerk’ over de wond (zie figuur 2). Bij zeer uitgebreide 
wonden kan een nog verdere vergroting (tot 1:9) worden ver-
kregen door er kleine stukjes van te maken (meektechniek, 
[8]), die op enige afstand van elkaar in de wond worden aan-
gebracht. Vanuit het gespreide ‘net’ of vanuit de huideiland-
jes moeten de keratinocyten gaan delen en migreren over 
de open gedeeltes in de wond om uiteindelijk weer een aan-
gesloten epidermis te verkrijgen. Ter bescherming van dit 
uitgroeiproces kan donorhuid over de autologe huid worden 
gelegd, dit wordt ook wel ‘sandwichtechniek’ genoemd. [8,9] 
De donorhuid wordt 1;1,5 gemeshed zodat vochtdrainage uit 
het wondbed mogelijk is (figuur 2). Na 5-7 dagen wordt de 
donorhuid verwijderd, als de uitgroei van de autologe huid 
nog onvoldoende is kan er nogmaals donorhuid worden aan-
gebracht.

Verkrijgen Van donorhuid

Donorhuid kan worden verkegen van overleden personen 
die geregistreerd zijn als donor na toestemming van de na-
bestaanden. Potentiële donoren worden via de ziekenhui-
zen aangemeld bij de Nederlandse Transplantatie Stichting 
(NTS). De NTS screent de medische geschiedenis van de do-
nor op mogelijke contra-indicaties, om overdracht van ma-

ligniteiten of infectieziekten van de donor naar de ontvan-
gende patiënt te voorkomen. Bij elke donor wordt ook een 
bloedmonster afgenomen en getest op de aanwezigheid van 
hiv, Hepatitis B en C, HTLV-virussen en treponema ( syfilis) 
en Coxiella burneti (Q-koorts). Met deze maatregelen is de 
kans op overdracht van ziekten of maligniteiten naar de pati-
ent bij gebruik van donorhuid zeer klein maar niet helemaal 
volledig uit te sluiten. Er blijft een zeer klein risico aanwezig 
door de opkomst van nieuwe ziekten, voordat betrouwbare 
technieken voor detectie beschikbaar zijn. Wanneer een do-
nor geschikt is, informeert de NTS de huidbank (Stichting 
Euro Skin Bank, Beverwijk). Het afnameteam van de huid-
bank neemt de huid af bij de donor met een dermatoom van 
de rug, flanken en benen. De dikte van de afgenomen huid 
varieert van 0,5-0,8 mm.

bewaarMethoden donorhuid

Om de donorhuid tot gebruik bij de patiënt te bewaren zijn 
er de afgelopen decennia verschillende technieken ontwik-
keld. Meest gebruikt zijn preservatie in een hoge concentra-
tie glycerol [10] of cryopreservatie bij -80° C of in vloeibaar 
stikstof. Hierbij wordt de donorhuid in een oplossing ge-
bracht die vriesschade moet tegengaan. Na ontdooien kun-
nen er nog levende cellen aanwezig zijn die door de produc-
tie van groeifactoren de wondgenezing kunnen bevorderen. 
Hoge concentraties glycerol (> 85%) resulteren in celdood 
maar de structuur van de donorhuid blijft goed behouden 
[11]. De afstotingreactie na transplantatie van donorhuid be-
waard in glycerol lijkt minder heftig te zijn. [3,9,12] Behalve 
cellen wordt ook de bacterieflora die altijd aanwezig is in de 
huid geïnactiveerd door de glycerol. [13,14] Er is echter wei-
nig vergelijkend onderzoek gedaan naar welke methode van 
bewaren van donorhuid leidt tot de beste resultaten wat be-
treft de wondgenezing. [15]

Euro Skin Bank is opgericht in 1976 door de Nederlandse 
Brandwonden Stichting en maakt sinds 1985 gebruik van 
85% glycerol voor het bewaren van donorhuid. In de afge-
lopen decennia zijn miljoenen cm2 donorhuid verstuurd 
en gebruikt; een overdracht van ziekte/maligniteit naar een 
patiënt is niet voorgekomen. Voordat de donorhuid bij de 
patiënt kan worden toegepast moet de glycerol eerst wor-
den uitgespoeld met steriel fysiologisch zout. De donorhuid 
wordt geleverd aan de drie brandwondencentra in Neder-
land en aan een aantal ziekenhuizen voor het behandelen 
van chronische wonden. In tegenstelling tot organen en de 
meeste weefsels (bot, pezen, cornea, hartkleppen) is er voor 
donorhuid geen wachtlijst.
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saMenVatting

Allogene humane huid, verkregen van orgaan- of weef-

seldonoren, kan worden gebruikt bij de behandeling van 

zowel tweede- als derdegraadsbrandwonden, als tijdelijke 

wondbedekking. De donorhuid voorkomt uitdroging en 

infectie van de wond en kan de wondconditie verbeteren. 

De collageenvezels van donorhuid stimuleren de vorming 

van nieuwe bloedvaatjes. Donorhuid kan tot het gebruik 

bij de patient worden diepgevroren of bewaard in glycerol, 

voor het klinisch resultaat maakt de methode van bewaren 

echter geen verschil.
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In de acute fase verandert de hand van vorm. Door pijn, oe-
deem en verband wordt de normale functie en vorm belem-
merd en zullen alle structuren, gelegen onder de huid, zich 

aanpassen aan de nieuwe situatie. Het oedeem zal zich voor-
al aan de dorsale zijde van de hand ophopen wat de vorm be-
invloedt richting een ‘intrinsic minus’-stand. De hand moet 
daarom zoveel mogelijk hoog gelegd worden. Verder is het 
beschermen van kwetsbare structuren door de positionering 
van de hand in een ‘intrinsic plus’-stand van groot belang 
tijdens de acute fase. Deze stand vermijdt trekkrachten op 
het extensormechanisme, vermindert compressie op de n. 
medianus, beschermt de duimoppositie en faciliteert terug-
keer van MCP-flexie. [1]. Juist oppositie en MCP-flexie zijn 
van groot belang voor de functionaliteit van de hand. Beide 
worden mede mogelijk gemaakt door de handbogen die de 
vorm van onze hand bepalen.

handtherapie bij brandwonden
E. de Boer 
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Diepe handverbrandingen hebben ook op lange termijn een grote impact 
op de functionaliteit van de hand en daarmee op de kwaliteit van leven 
zowel fysiek als mentaal. Handtherapie is cruciaal voor het functieherstel 
van een diep verbrande hand. Deze specifieke vorm van oefentherapie 
komt niet alleen ten goede aan het functioneren van de hand zelf, maar 
ook aan de kwaliteit van leven en re-integratie in de maatschappij. 




