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De behandeling van en organisatie rondom patiënten met 
acute wonden is een aanzienlijk probleem. In Nederland 
vinden alleen al op de spoedeisende hulp jaarlijks naar schat
ting 420.000 wondzorggerelateerde behandelingen plaats. 
Zowel de materiële als de personele kosten van wondzorg 
drukken substantieel op het Nederlandse gezondheidszorg
budget. In 2004 bedroeg dit circa € 100 miljoen aan materi
alen (ten laste van ziektekostenverzekeraars) en € 1,5 miljard 
aan indirecte kosten (ziekenhuisopnames, ziekteverzuim, 
personele kosten, extramurale kosten). Dit is circa 3% van 
het totale gezondheidszorgbudget. 

Dit proefschrift richt zich op drie aspecten van de wondzorg. 
Het eerste deel omvat de totstandkoming van wetenschap
pelijk bewijs voor effectieve behandeling en verzorging van 
patiënten met (acute) wonden. Het tweede deel betreft de 
beoordeling en de waardering van patiënten met littekenvor
ming na een specifieke acute wond, namelijk de wond die 
achterblijft na een huidtransplantatie; een donorsitewond. 
Tot slot wordt het beschikbare wetenschappelijk bewijs ten 
aanzien van geprioriteerde klinische dilemma’s in de acute 
wondzorg gecombineerd met klinische expertise om te ko
men tot de eerste Nederlandse, wetenschappelijk onder
bouwde, interdisciplinaire richtlijn voor patiënten met acute 
wonden. 

acute Wondgenezing

Wetenschappelijke bewijsvoering lijkt in de wondzorg moei
zamer tot stand te komen dan in andere medische vakge
bieden. Mogelijke oorzaken hiervoor kunnen zijn; de grote 
variatie in wondetiologieën, variatie in patiëntkarakteristie
ken, hoge kosten en de grote diversiteit aan behandelings
mogelijkheden. 

In een longitudinale trendanalyse hebben we de verschil
len in publicaties over wondzorg en over borstkanker in de 
afgelopen vijftig jaar vergeleken. De resultaten laten een 
dertigvoudige stijging van publicaties zien voor wondzorg 

in vergelijking met een zeventigvoudige stijging voor publi
caties over borstkanker. Wondzorgpublicaties hebben naast 
het achterblijven in kwantiteit, ook te maken met achterblij
ven in kwaliteit van wetenschappelijke bewijsvoering. Er is 
slechts een gering aantal studies met hoge methodologische 
kwaliteit gevonden, zoals gerandomiseerde onderzoeken, 
systematische literatuuronderzoeken of wetenschappelijk 
onderbouwde richtlijnen. Ondanks het achterblijven van pu
blicaties in de wondzorg is sterk wetenschappelijk bewijs wel 
degelijk beschikbaar en zou het ook moeten worden toege
past in de besluitvorming over optimale wondzorg.

Om deze besluitvorming te ondersteunen hebben we een 
metareview over 44 systematische literatuuronderzoeken uit 
de Cochrane Library uitgevoerd. Dit geeft een overzicht van 
lokale en systemische interventies in de wondzorg, inclusief 
een gradatie voor de sterkte van het wetenschappelijke be
wijs. Op grond hiervan zijn in totaal 109 conclusies gefor
muleerd ten aanzien van de behandeling en preventie van 
veneuze ulcera (30), acute wonden (30), decubituswonden 
(15), diabetische ulcera (14), arteriële ulcera (12) en samen
gestelde complexe wonden (8). Op basis van deze conclusies 
wordt een aantal wetenschappelijk onderbouwde aanbeve
lingen gedaan om de besluitvorming te ondersteunen voor 
met name patiënten met gecompliceerde wonden. Tot slot 
stelt dit artikel enkele kennislacunes in de wondzorg vast 
met betrekking tot de effectieve behandeling van donorsite 
wonden na een huidtransplantatie en de effectiviteit van vele 
wondmaterialen voor (acute) wonden. In de toekomst zou
den deze niches moeten worden opgevuld met sterk weten
schappelijk bewijs. 

Sterk wetenschappelijk bewijs komt tot stand wanneer een 
klinische onderzoeksvraag wordt beantwoord in weten
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Gebruikmakend van de hierboven beschreven standaarden 
is een multicenter, 6armige, gerandomiseerde klinische 
studie (RCT) opgezet. Hierin zijn de meest gebruikte en 
veelbelovende verbandmaterialen voor donorsitewonden na 
een huidtransplantatie onderzocht bij 289 volwassen pati
enten. De tijd tot complete wondgenezing was zeven dagen 
(oftewel 30%) korter bij het gebruik van een hydrocolloïdver
band in vergelijking met de vijf overige materialen, te weten 
alginaten, folies, gazen, hydrofibers en siliconen. De pijn
scores waren over het algemeen laag en enigszins lager in de 
foliegroep. Patiënten die behandeld werden met gaasverban
den hadden een tweemaal hogere kans op een infectie van 
de donorplaats in vergelijking met de andere behandelgroe
pen. Op basis van de verkorte tijd tot wondgenezing raden 
we het gebruik van hydrocolloïden aan en op basis van het 
verhoogde infectierisico raden we het gebruik van gazen af 
voor patiënten met donorsitewonden. 

littekenvoRming

In de hierboven beschreven RCT hebben we gebruik gemaakt 
van een betrouwbare en valide littekenschaal, de ‘Patient 
 Observer Scar Assessment Tool’ (POSAS), waarmee patiën
ten en zorgverleners de kwaliteit van het litteken kunnen be

schappelijk onderzoek met een deugdelijke studieopzet. 
Wanneer de vraag het domein ‘effectiviteit’ betreft, zoals in 
de hierboven vastgestelde kennislacunes, heeft een geran
domiseerde studieopzet de voorkeur. Echter eerder is vast
gesteld dat deze studieopzet in de wondzorg weinig voor
komt, vanwege praktische bezwaren die veel wondenexperts 
menen te hebben. In samenwerking met internationale 
wondzorgexperts is daarom een uniforme standaard opge
steld voor de optimale opzet en uitvoering van toekomstige 
gerandomiseerd klinisch onderzoek naar effectieve wond
zorgbehandelingen. 
Het uitsluitend verbeteren van een studieopzet en de uitvoe
ring daarvan leidt helaas niet altijd tot een verbetering van 
de rapportage. Transparante en gestructureerde rapportage 
is van belang om volledig geïnformeerde besluitvorming 
mogelijk te maken. Selectieve rapportage van positieve re
sultaten of complicaties kunnen leiden tot publicatiebias en 
onjuiste of onvolledige informatie voor de besluitvorming. 
Als vervolg op het hierboven beschreven artikel is daarom 
met dezelfde experts een standaard geformuleerd die de 
schrijver van gerandomiseerd klinisch wondonderzoek stap 
voor stap ondersteunt bij de rapportage van zijn studie
resultaten. 

Figuur 1. Stroomdiagram Reiniging, ontsmetting en wondmaterialen voor acute wonden.

Gesloten wond 
 
 

Niet reinigen 

Acute wond 
 

Open wond 
 
 

Nee Ja 

 
Reinigen met kraanwater 
 

Secundair genezende wond 
 
 

Primair gesloten wond 
 
 

1. geïnfecteerde wond 
2. lekkende wond  
3. bijtwond 
4. schaafwond 
5. scheur- of lapwonden 
 
 

Wondbedekker op 
grond van lekkage of 

wens patiënt 

Pleister of 
gaas-

verband  

Ja Nee 

Donor site wond 

Hydrocolloïd 
of folie 

bedekker (evt. 
met alginaat) 

Overige wonden 

Blijvende 
lekkage  

2.  
Aanvullend absorptie-

vermogen ( bijv. 
schuimverband, alginaat, 

hydrofiber, negatieve 
druk behandeling) 

Niet klevende 
verbanden 

3. 
Drogen aan de 

lucht of niet 
klevend 

gaasverband 

Wondbedekker op 
grond van lekkage 

of wens patiënt 

4. 
Niet klevend 
vet gaas en 

absorberend 
verband 

 

1. 
Voeg een 

antiseptisch-
product toe 

(bijv. honing 
of jodium) 

 

4. 
Drogen aan de 
lucht, vaseline 

of pleister-
verband 

5. 
Niet klevend 
gaasverband 

Geen 
wond-

bedekker 

Acute wond na eventuele reiniging 
 

Figuur 1. Stroomdiagram Reiniging, ontsmetting en wondmaterialen voor acute wonden. 

 

R
ei

ni
gi

ng
 

Wond met vuil (bijv. 
straatwond, bijtwond, 

snijwond)? 

W
on

dm
at

er
ia

al
 

W
on

ds
oo

rt
 



86

2014|2      Nederlands Tijdschrift voor Plastische Chirurgie proefschrift

baarheid van deze beide methoden. Derhalve leidden beide 
methoden tot significant verschillende beoordelingen van 
de donorsitelitteken. Op basis van bovenstaande bevindin
gen lijkt het OSASinstrument voor digitale foto’s geen ge
schikt vervangend meetinstrument voor donorsitelittekens 
en  raden we vooralsnog de invivoOSASbeoordelingen aan.

Naast het nauwkeurig meten van de littekenkwaliteit, is ken
nis van het oordeel van de patiënt, oftewel de tevredenheid, 
essentieel voor de zorgverlener om op de verwachtingen van 
de patiënt met een donorsitelitteken te anticiperen. De re
sultaten van een interbeoordelaarovereenstemmingstudie 
toonden aan dat patiënten en zorgverleners niet overeen
stemden wanneer de POSAS werd gebruikt om de kwaliteit 
van een donorsitelitteken te beoordelen. Jeuk en reliëf voor
spelden de ’algemene tevredenheid’ van patiënten het beste. 
Voor zorgverleners waren pigmentatie en plooibaarheid van 
het litteken de sterkst voorspellende onderdelen voor hun 
’algemene tevredenheid’. Resultaten van deze studie bena
drukken daarmee het subjectieve karakter van de ervaren lit
tekenkwaliteit en de verschillen die kunnen bestaan tussen 
de zorgverleners en patiënten. 

RichtlijnontWikkeling

Om zorgverleners te ondersteunen hebben we een landelijke 
interdisciplinaire richtlijn ontwikkeld volgens de algemeen 
geldende evidencebased richtlijnontwikkelmethode. Met 
tien verschillende disciplines en een zorgverzekeraar wor
den klinische vraagstukken betreffende wondreiniging, pijn
bestrijding, instructies aan de patiënt, verbandmaterialen en 
organisatie van wondzorg behandeld. De richtlijn geeft 38 
aanbevelingen die voor een deel zijn samengevat in twee 
stroomdiagrammen (figuur 1 en 2). De stroomdiagrammen 
bieden zorgverleners keuzeondersteuning voor de methode 
van reiniging, verbandmaterialen en zowel systemische als 
lokale pijnbestrijding. Wanneer deze richtlijn wordt geïm
plementeerd en nageleefd door de betrokken disciplines zal 
dat hoogstwaarschijnlijk de kwaliteit van de acute wondzorg 
voor patiënten verbeteren en de huidige variatie in deze zorg 
doen afnemen. 

coRResPondentieadRes

Dr. Fleur Brölmann

Email: fleurbrolmann@gmail.com

oordelen. De littekenkwaliteit kan in vivo of door middel van 
digitale foto’s worden beoordeeld. Echter, het is onduidelijk 
of deze twee verschillende methodes de resultaten van de 
littekenkwaliteit beïnvloeden. Een intermethode overeen
stemming studie laat slechts beperkte overeenkomst zien 
tussen de in vivo beoordelingen en die van digitale  foto’s 
voor donorsitelittekens (de intraclass correlatiecoëfficiënt 
op zijn hoogst 0,47 en 0,45) en een gematigde betrouw

Figuur 2. Stroomdiagram Pijnbestrijding.
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Farmacologisch 
- Lidocaïne of prilocaïne ruim van tevoren (30-45 
min) laten inwerken in de wond. 
- Gebruik geen NSAID-bevattende verbanden. 
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Niet farmacologisch 
- Gebruik patiëntvriendelijke verbanden (niet klevend materiaal).  
- Reinig wonden met handwarm water en een zachte straal.  
- Behandel comorbiditeit zoals oedeem met compressietherapie. 
- Las time-outmomenten in. 
- Minimaliseer het blootliggen van het wondbed. 
- Behoud een vochtig wondmilieu.  
- Bescherm omliggende huid. 
 

WHO pijnladder 

Stap 1:  niet-opioïd ± adjuvantia  
Stap 2:  zwak opioïd ± niet-opioïd, ±adjuvantia 
Stap 3:  sterk opioïd ± niet-opioïd, ±adjuvantia  
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