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Doelstellingen van de VSBN zijn:
• de behandeling van brandwondenslachtoffers in brede 

zin te verbeteren
• kennis op het gebied van de behandeling van brandwon-

den en patiënten te verbeteren
• de kwaliteit van brandwondenonderzoek te verbeteren
• de resultaten van (pre)klinisch onderzoek te implemen-

teren in de kliniek (’From bench to bedside’)

In de afgelopen tien jaar is deze strategie zeer succesvol ge-
bleken: in totaal zijn 46 korte en langere projecten afgerond, 
die14 proefschriften hebben opgeleverd en 121 publicaties in 
tijdschriften met een Impact Factor. De huidige personele 
bezetting is rond de 20 fte.

Aangezien de drie Nederlandse brandwondencentra geves-
tigd zijn in niet-academische algemene ziekenhuizen is 
een onderzoeksbudget niet in eerste instantie gewaarborgd. 
Dankzij de intensieve samenwerking met en geldelijke on-
dersteuning door de Nederlandse Brandwonden Stichting 
(NBS) is het mogelijk gebleken toch een infrastructuur te 
realiseren die het mogelijk maakt structureel onderzoek te 
blijven doen naar verbetering van behandeling van patiënten 
met brandwonden. Daarnaast worden uiteraard projectsub-
sidies geworven, ook van andere organisaties, zoals ZonMw, 
EU, Fonds Nuts Ohra, FOM, enzovoort.

onderzoeksprograMMa’s
Vanaf de oprichting heeft de VSBN gewerkt aan vier on-
derzoeksprogramma’s, die gezamenlijk een breed veld van 
brandwondenbehandeling en -onderzoek omvatten:
• Preklinisch onderzoek: dit programma beoogt mecha-

nismen van wondgenezing en littekenvorming te onder-
zoeken. Hieruit kunnen nieuwe behandelmodaliteiten 
ontwikkeld worden die vervolgens klinisch getest kun-
nen worden.

• Klinisch onderzoek: patiëntgebonden studies naar de 
beste behandeling van brandwonden vallen onder dit 
programma. Deze studies kunnen betrekking hebben op 
vergelijkende studies tussen bestaande behandelingen, 
maar ook een vergelijking tussen een bestaande en nieu-
we behandeling kan klinisch getest worden. Daarnaast 
hebben we de afgelopen jaren veel onderzoek verricht 
naar het vinden van valide en betrouwbare uitkomstpara-
meters om in klinische studies te kunnen gebruiken, om 
zo onze uitkomsten meetbaar te maken en goed onder-
bouwde uitspraken te kunnen doen over welke behande-
ling uiteindelijk een beter resultaat oplevert.

• Psychosociaal en gedragswetenschappelijk onderzoek: 
dit programma onderzoekt de mate waarin patiënten lij-
den onder de traumatische gevolgen van hun brandwon-
denongeval. Ook doen we onderzoek naar voorspellende 
criteria om op voorhand die patiënten te kunnen identi-
ficeren die een verhoogd risico lopen op psychosociale 
problemen zoals post-traumatische stressstoornis. Spe-
ciale aandacht wordt hierin besteed aan het voorkomen 
van gedragsproblematiek bij jonge kinderen als gevolg 
van een brandwondenongeval en het onderzoeken van 
de psychologische impact van een ongeval op de ouders.

• Epidemiologie en registratie: binnen dit programma is 
een gezamenlijke registratie voor de brandwondencentra 
ontwikkeld, waarin ongevals- en behandelgegevens van 
alle klinische brandwondenpatiënten worden vastgelegd. 
Deze registratie is van groot belang voor de kwaliteitsbor-
ging van de behandeling, voor het adequaat inspelen op 
eventuele wijzigingen in de zorgvraag en voor het bieden 
van een solide fundament voor de onderbouwing van 
klinische onderzoeksvoorstellen. Door middel van ana-
lyse van deze gegevens kunnen we ook vaststellen welke 
groepen patiënten nader onderzocht moeten worden (zie 
figuur 1 voor een overzicht van overleving van brandwon-
denpatiënten uit verschillende leeftijdscategorieën). Ook 
hebben we de laatste jaren speciale aandacht besteed aan 
het ontwikkelen van een onderzoekslijn naar kosten-
effectiviteit van brandwondenbehandelingen.

Met het verbeteren van de overleving van brandwonden-
slachtoffers is het accent voor brandwondenonderzoek ver-
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Sinds 2003 wordt veel van het brandwondenonderzoek in Nederland uit-
gevoerd door of in samenwerking met de Vereniging Samenwerkende 
Brandwondencentra Nederland (VSBN). De achterliggende gedachte 
achter de oprichting van deze Vereniging was dat door bundeling van de 
krachten het patiëntgebonden onderzoek sneller en effectiever georga-
niseerd kan worden, en de samenwerking tussen de centra (gevestigd in 
Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk, Maasstad Ziekenhuis Rotterdam en 
Martiniziekenhuis Groningen) verbetert.
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behulp van diverse meetinstrumenten (figuur 2). [2,3] De me-
ning van de patiënt is vervolgens getoetst aan de uitkomsten 
van andere meetinstrumenten, hierbij zijn ook de kwaliteit 
van leven en de invloed van andere psychosociale factoren 
zoals het al dan niet voorkomen van depressie gemeten. [4] 

Ten slotte is gekeken wat de kosten-batenanalyse oplevert bij 
het toepassen van een dergelijk (duur) huidsubstituut. Hier-
uit bleek dat de kosten van een dergelijke interventie gering 
zijn ten opzichte van de totale kosten van de klinische behan-
deling van deze patiënten. [5] 

de toekoMst: nieuw onderzoek

Ondanks het vele onderzoek dat al gedaan is, zijn we nog 
niet klaar. De VSBN is bezig het beleid voor de komende 
jaren gestalte te geven. Op de jubileumdag op 11 oktober jl. 
hebben veel mensen uit veel verschillende geledingen hier-
over kunnen meepraten. Met de noodzaak tot kostenreductie 
in de zorg zal ook het brandwondenonderzoek nadrukkelijk 
met deze aspecten rekening houden. Toch zijn belangrijke 
onderwerpen vooral inhoudelijk van aard:

schoven van reductie van mortaliteit naar verbetering van de 
kwaliteit van leven. Hiermee hangt de kwaliteit van het uit-
eindelijke litteken nauw samen. Uiteraard streven we naar 
littekenloze genezing, en 100% functie van de genezen huid. 
Helaas is dat nog niet in alle gevallen haalbaar: diepe brand-
wonden laten helaas nog steeds zichtbare en onzichtbare lit-
tekens achter.

enkeLe resuLtaten

Een mooi voorbeeld van de geïntegreerde onderzoeksaanpak 
van de VSBN is het onderzoek naar huidvervangende materi-
alen. Dit onderzoek loopt door alle onderzoeksprogramma’s 
heen. In het preklinische onderzoeksdeel zijn materialen ge-
test in het laboratorium met behulp van celkweekproeven. 
Deze materialen zouden kunnen functioneren als een ver-
vanging voor de lederhuid, die immers bij diepe verbrandin-
gen verloren is gegaan. [1]

Eén van deze materialen is vervolgens in de kliniek getest als 
huidsubstituut. Om te kunnen detecteren of de kwaliteit van 
het litteken daadwerkelijk verbeterde, is deze gemeten met 

Figuur 2. Littekens na brandwonden behandeld met A. huidsubstituut Matriderm
®

 in combinatie met een gespleten huidtransplantaat 
en B. alleen een gespleten huidtransplantaat.

Figuur 1. Overleving van brandwondenpatiënten uit verschillende leeftijdsgroepen opgenomen in 
het Brandwondencentrum Beverwijk sinds de oprichting van het centrum in 1974.
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• Hoe kunnen we de – noodzakelijke – behandeling voor 
de brandwondenpatiënt (waaronder heel veel kinderen) 
minder belastend en toch doeltreffend maken? Hierbij 
is nog winst te boeken in betere verbandmiddelen die 
bijvoorbeeld langer op de wond kunnen blijven zitten, 
zodat het aantal verbandwisselingen gereduceerd wordt. 
Ook adequate pijnbestrijding hoort hier zeker bij.

• Hoe kunnen we het almaar groter wordende probleem 
van resistente bacteriën op nieuwe manieren aan pakken? 

• Ook diverse aspecten van nazorg verdienen nog meer 
aandacht: revalidatie, littekenbehandeling, zowel plas-
tisch-chirurgisch als niet-chirurgisch, en het verminde-
ren van klachten als pijn en jeuk zijn hierbij van belang.

Het team van onderzoekers, artsen, verpleegkundigen èn 
patiënten zal zich hier de komende jaren mee bezighouden. 
Een impressie van enkele projecten die momenteel in uit-
voering zijn treft u elders in deze editie aan.
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de jonge onderzoekers
In Nederland wordt veel onderzoek gedaan op het gebied van brandwonden- en littekenbehandeling. Het meeste onderzoek wordt uitge-
voerd vanuit de Vereniging van Samenwerkende Brandwondencentra (VSBN). Elders in dit blad staan alle onderzoekslijnen uitgewerkt in 
het artikel van Middelkoop et al. (zie pagina 49). Dit onderzoek kan experimenteel, psychologisch, epidemiologisch, klinimetrisch, of 
louter klinisch zijn maar vaak betreft het translationele onderzoekslijnen. 
Hieronder presenteren de arts-onderzoekers zich die op dit ogenblik werkzaam zijn voor de VSBN.

Prof. dr. Paul P.M. van Zuijlen

Na een diepe verbranding is het aangezicht vaak onherstel-
baar beschadigd. Kraakbeen is van essentieel belang voor 
vorm maar ook functie van neus en oren. Echter bij een uit-
gebreide gelaatsverbranding zijn de eerstekeusdonorplaat-
sen vaak ook beschadigd. Tissue engineering van autoloog 
kraakbeen kan daarom een belangrijke vooruitgang beteke-
nen aangaande de mogelijkheden voor aangezichtsrecon-
structies bij brandwondenpatiënten. Om zo goed mogelijk 
kraakbeen te maken is het essentieel om gezond kraakbeen 
beter in kaart te brengen. Daarom werden verschillende 
mechanische (stijfheid, visco-elasticiteit) en biochemische 
kenmerken van typen gelaatskraakbeen verricht. Met behulp 
van ‘Second Harmonic Imaging Microscopy’ (SHIM) wordt 
ook driedimensionale morfometrie van de kraakbeenstruc-
tuur verricht. Deze kennis wordt als basis gebruikt om tissue 
engineered kraakbeen te ontwikkelen.
Vanuit een biologisch afbreekbare materiaal, hydrogels, au-

tologe stamcellen en autologe kraakbeencellen kan inmid-
dels kraakbeen in experimentele setting gekweekt worden. 
In de nabije toekomst worden de toepassingsmogelijkheden 
van een bioplotter (3D-printer) nader bestudeerd. Omdat ie-
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Het Brandwondencentrum van het Rode Kruis Ziekenhuis 
in Beverwijk en de afdeling Plastische-, Reconstructieve- en 
Handchirurgie van het VUmc hebben ruim een miljoen 
euro aan Europese subsidie ontvangen voor een omvangrijk 
onderzoeksproject EuroSkinGraft. Het onderzoek waar ik 
aan werk, is een onderdeel van dit Europese onderzoek en 
maakt deel uit van mijn promotieproject. Momenteel wordt 
middels een studie in meerdere landen de veiligheid en toe-
pasbaarheid van een nieuw acellulair dermaal substituut 
Novomaix onderzocht, zowel bij patiënten met acute brand-
wonden als met reconstructieve wonden na een littekencor-
rectie. Naar verwachting zal de kwaliteit van de genezen huid 
bij toepassing van het dermale substituut in combinatie met 
een split-skin graft (SSG) van betere kwaliteit zijn, dan de 
standaardbehandeling met alleen een SSG. Het onderzoek 
naar de klinische effectiviteit van Novomaix, op de functi-
onele en de cosmetische kwaliteit van het litteken zal na 
het huidige onderzoek worden uitgevoerd. Onze Europese 
collega’s ontwikkelen twee huidvervangende producten op 
basis van autoloog gekweekte cellen van de brandwonden-
patiënten. Dit betreft zowel een product bestaande uit au-

Ernst Jan Bos
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tologe dermale cellen, als een zeer geavanceerd product dat 
een compleet nieuwe autologe huid kweekt met dermale en 
epidermale cellen. Onze brandwondenpatiënten zullen ook 
in dit onderdeel van het Europese onderzoek parti ciperen.

Kim Gardien

E-mail: kgardien@rkz.nl

Na een jaar algemene chirurgie te hebben gedaan in het Rode 
Kruis Ziekenhuis Beverwijk zal ik me vanaf april 2014 op 
de wetenschap richten met het onderzoeksproject: ‘ Imaging 
Vascularisation’. Een prospectief translationeel onderzoek 
naar niet-invasieve meetinstrumenten voor het afbeelden 
van de bloedvoorziening van brandwonden, littekens en ge-
zonde huid. Bloedvoorziening is cruciaal voor het resultaat 

Voor mijn start als aios plastische chirurgie (december 2013) 
in het Medisch Centrum Leeuwarden, heb ik ruim 2,5 jaar 
fulltime onderzoek mogen doen bij de Vereniging Samen-
werkende Brandwondencentra Nederland in het Maasstad-
ziekenhuis te Rotterdam. In dit promotietraject heb ik onder 
andere onderzoek gedaan naar het gebruik van laser  Doppler 
imaging in de brandwondenzorg. Laser Doppler imaging 
(LDI) is een techniek waarmee een accurate (> 95%) inschat-
ting van brandwondendiepte kan worden gemaakt, door het 
meten van de dermale perfusie. Een snelle, accurate diagno-
se van brandwondendiepte is belangrijk, want het bepaalt de 
optimale behandeling van de brandwond: operatief versus 
conservatief. Om de kosteneffectiviteit te evalueren van de 
introductie van LDI in de Nederlandse brandwondenzorg, 
hebben we een multicenter randomized controlled trial uit-
gevoerd in de drie Nederlandse brandwondencentra (Bever-
wijk, Groningen en Rotterdam). De benodigde tweehonderd 
patiënten zijn inmiddels geïncludeerd en de analyses van 
deze studie bijna voltooid. Een mooi resultaat dat we alvast 
kunnen vermelden is dat alle brandwondencentra in Neder-

land de laser Doppler imager na afloop van de studie daad-
werkelijk hebben gekocht en regelmatig gebruiken.

Jenda Hop

E-mail: jenda.hop@znb.nl

der oor of neus uniek is, richt het project zich naast het kwe-
ken van kraakbeen ook op individuele vormgeving van de 
implantaat per patiënt met behulp van parametrische com-
putermodellen die vervolgens 3D geprint kunnen worden.

van zowel de brandwonden- als reconstructieve chirurgie. 
Een verbeterde objectieve analyse van de bloedvoorziening 
is dan ook van groot belang voor verbetering van de behan-
deling. Daarnaast is het mogelijk om de bloedvoorziening 
in (hypertrofische) littekens beter te analyseren. Een aantal 
geavanceerde technieken zullen worden onderzocht, zoals 
Doppler OCT (optische coherentie tomografie), en fotoakoes-
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tiek in combinatie met echografie. De andere technieken, 
zoals  laser Doppler imaging (LDI), duplex en thermografie, 
hebben naar verwachting meer mogelijkheden dan de hui-
dige klinische toepassingen. Een uitdagend project, waarin 
we willen identificeren welke techniek het meest geschikt is 
voor gebruik in de kliniek en voor verdere ontwikkeling. De 
studie is reeds gestart met LDI-metingen in Beverwijk. Daar-
naast zullen de komende maanden patiënten worden geïn-
cludeerd in het VUmc Amsterdam,  Martini Ziekenhuis Gro-
ningen en Maastricht UMC. Tevens is er samenwerking met 
het UZ Leuven en Stuyvenberg ziekenhuis te Antwerpen.

Mariëlle E.H. Jaspers

E-mail: mjaspers@rkz.nl

In 2011 ben ik, Hester Kuipers, als arts-onderzoeker gestart 
bij de Vereniging Samenwerkende Brandwondencentra Ne-
derland in het Martini Ziekenhuis te Groningen. Tijdens dit 
promotietraject mag ik mij volledig richten op het onder-
werp ‘Jeuk na brandwonden’.
Jeuk, ook wel pruritus genoemd, wordt gedefinieerd als een 
onaangename sensatie die uitlokt tot krabben. Een sensatie 
waar een substantieel deel van de mensen na het oplopen 
van brandwonden dagelijks mee te maken heeft en die de 
kwaliteit van hun leven negatief beïnvloedt. Maar wat is jeuk 
precies? Wat is de onderliggende etiologie? En wat zijn de 
therapeutische mogelijkheden?
In dit meerjarig project wordt het jeukvraagstuk vanuit ver-
schillende kanten belicht. Het meten van jeuk is een eerste 
uitdaging, met name door het subjectieve karakter. Door 
middel van een systematische review worden de klinime-
trische eigenschappen van bestaande meetinstrumenten in 
kaart gebracht. Zo wordt inzicht verkregen hoever de ont-
wikkelingen zijn op dit gebied, en waar nog aanvullend on-
derzoek nodig is.
Daarnaast zijn recent de data van een longitudinaal onderzoek 
van honderden patiënten uit de Nederlandse en Belgische 
brandwondencentra geanalyseerd. De resultaten beschrijven 
de patiëntenkarakteristieken, uitlokkende factoren en huidige 

therapiën. Bovendien zijn aanwijzingen gevonden voor het 
onderscheid van jeuk op de korte en lange(re) termijn. 
Een studie die onlangs is gestart, betreft een multicenter, 
gerandomiseerd, dubbelblind, gecontroleerde trial. Hierbij 
wordt de effectiviteit van een topicaal geneesmiddel, doxe-
pine, vergeleken met orale antihistaminica bij het tegengaan 
van jeuk na brandwonden. 

Hester Kuipers

E-mail: h.c.kuipers@mzh.nl

Mijn naam is Roos Marck, van 2010 tot half 2012 heb ik 
onderzoek gedaan in het brandwondencentrum Beverwijk, 
daarna ben ik begonnen aan mijn opleiding aan het AMC. 
Tussen de bedrijven door ben ik mijn proefschrift over de 
toepassing van plaatjesrijk plasma (PRP) bij brandwonden 
aan het schrijven.
PRP is bloedplasma met een verhoogde concentratie trom-
bocyten. Zodra deze geactiveerd worden, komen groei-
factoren vrij die betrokken zijn bij alle fasen van de wond-
genezing. Het aanbrengen van een grote hoeveelheid 
groeifactoren stimuleert de wondgenezing, daarnaast heeft 
PRP hemostatische en mogelijk een antimicrobiële werking. 
Er zijn klinische studies met gunstige effecten van PRP bij 
de behandeling van acute, chronische en diabetische won-
den. Echter over het gebruik van PRP bij brandwonden is 

weinig bekend. Theoretisch zou een diepe brandwond die 
behandeld wordt met een split-skin graft baat kunnen heb-
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ben bij een behandeling met PRP door positieve effecten op 
‘take rate’ en epithelialisatie, hetgeen mogelijk uiteindelijk 
kan resulteren in betere littekens. Op dit moment zijn wij 
in Beverwijk bezig met een gerandomiseerde dubbelblinde 
intrapatiënt gecontroleerde studie naar de effecten van PRP 
op diep dermale brandwonden en hun littekens. 
Daarnaast hebben brandwonden naast evidente schade aan 
de huid ook systemische effecten. In een retrospectieve stu-
die bij brandwondenpatiënten hebben wij een beloop van 

trombocyten aangetoond met een dip op dag 3 na de ver-
branding en een piek op dag 14, waarbij een lage piek voor-
spellend is voor mortaliteit. We doen momenteel een studie 
naar de functie en kwaliteit van trombocyten van brandwon-
denpatiënten. 

Roos Marck

E-mail: roosmarck@me.com

Mijn naam is Zjir Rashaan. Als anios heelkunde ontwikkel-
de ik de interesse voor de wondbehandeling; in het bijzonder 
brandwonden. Anderhalf jaar geleden kreeg ik de mogelijk-
heid om te promoveren op dit onderwerp: evaluatie en be-
handeling van brandwonden.
Een accurate meetmethode voor het berekenen van Totaal 
Verbrand LichaamsOppervlak (TVLO) is een onopgelost 
probleem. Terwijl TVLO een cruciale parameter is voor het 
instellen van de initiële behandeling, inclusief resuscitatie, 
maar ook of een patiënt naar een brandwondencentrum 
moet worden overgeplaatst. Wij doen onderzoek naar drie-
dimensionale technologieën om het formaat van een brand-
wond te meten om daarmee op een betrouwbare en een 
 valide wijze TVLO te kunnen berekenen. 
De optimale behandeling van tweedegraadsbrandwonden 
is een ander onderwerp waar wereldwijd nog geen consen-
sus over bereikt is. Mijn onderzoeksgroep heeft onlangs een 
gerandomiseerde gecontroleerde studie geïnitieerd naar 
de optimale behandeling van tweedegraadsbrandwonden. 
In deze studie (Flam-studie) vergelijken wij de effectiviteit, 
kosten en kwaliteit van leven van een nieuw topisch mid-
del lactoperoxidase en glucose oxidase in een alginaatgel 
( Flaminal

®
) met die van (conventionele) zilversulfadiazine-

Mijn naam is Carlijn Stekelenburg en ik ben sinds 2010 
werkzaam in het brandwondencentrum in Beverwijk. Na 
een half jaar als brandwondenarts gewerkt te hebben startte 
ik met een promotietraject betreffende reconstructies van lit-
tekens na brandwonden. 
We krijgen in de brandwondenzorg steeds meer te maken 
met patiënten die uitgebreide littekens hebben waarbij in-
validerende contractuurvorming optreedt. Over de beste 
chirurgische behandelingsstrategie van contracturen bestaat 
nog geen consensus. In een multicentrisch gerandomiseer-
de studie onderzoeken wij of perforator gebaseerde interpo-
sitieplastieken de meest duurzame behandelingsstrategieën 
zijn. Als controlebehandeling wordt het volledig dikte huid-
transplantaat genomen. Een voordeel van perforator geba-
seerde plastieken is dat deze zowel huid als onderhuids vet-
weefsel bieden. Maar vascularisatie is hierbij van essentieel 
belang. Wij onderzoeken dan ook klinimetrische kwaliteiten 
van veelbelovende geavanceerde technieken evenals technie-
ken die reeds in gebruik zijn, zoals Doppler. 
Ten slotte is het belangrijk om het effect van onze behande-
ling te kunnen aantonen. Hoe meten we nu of een litteken 
beter is geworden? Zijn we in staat het volume van littekens 

te meten? Door onze nauwe samenwerking met de afdeling 
Klinimetrie (= de leer van het testen van meetinstrumenten) 
van het VU medisch centrum, zal het promotieonderzoek 
hopelijk ook antwoord bieden. 

Carlijn Stekelenburg

E-mail: cstekelenburg@rkz.nl

crème ( Flammazine
®

). Daarnaast doen wij onderzoek naar 
het toepassen van tijdelijke huidsubstituten (Suprathel

®
) bij 

kinderen met tweedegraadsbrandwonden. Hiermee onder-
zoeken wij het effect van de keuze van de behandeling op het 
aantal operaties en de littekenvorming.

Zjir Rashaan

E-mail: zrashaan@rkz.nl




