
2010|1      nederlands Tijdschrift voor Plastische chirurgie

10

Littekens worden meestal als cosmetisch storend ervaren en kunnen 
bovendien aanleiding zijn voor functionele en psychische klachten. 
Een afwijkende kleur, toename van dikte, reliëf en stugheid alsmede 
veranderingen in het littekenoppervlak blijken, gelet op de beschikbare 
literatuur, de meest relevante klinische eigenschappen. 
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Methoden voor littekenevaluatie deel 1: 
Subjectieve meetinstrumenten
P.D.H.M. Verhaegen, M.B.A. van der Wal, E. Middelkoop, P.P.M. van Zuijlen

Vascularisatie en pigmentatie bepalen in belangrijke mate de 
kleur van het litteken. Een afwijkende dikte betreft meestal 
een verdikking van het litteken: littekenhypertrofie (figuur 1) 
of zelfs keloïd, waarbij het litteken buiten de oorspronkelijke 
grenzen treedt. Een storende toename van het reliëf van een 
litteken wordt bijvoorbeeld gezien na huidtransplantaties met 
gespleten dikte huidtransplantaten die geperforeerd zijn met 
een meshapparaat. Stugheid of verminderde elasticiteit van 
een litteken kan zich uiten in functionele beperkingen of, in 
het gelaat, in verminderde expressie. Ook reductie van het 
littekenoppervlak (contractie) kan tot functionele beperkingen 
leiden. Bij lineaire littekens treedt regelmatig een storende 
verbreding op.
Om de uitkomstmaten van klinische studies te meten, 
wordt zowel gebruik gemaakt van subjectieve als objectieve 
meetinstrumenten. In deze review wordt dieper ingegaan 
op de subjectieve meetinstrumenten voor de evaluatie 
van littekens: de littekenscorelijsten. De objectieve 
meetinstrumenten zullen verder uitgewerkt worden in een 
separaat review die later zal verschijnen. 
Littekenscorelijsten zijn vragenlijsten waarbij de arts/
onderzoeker (verder wordt in deze review naar ’arts’ 
gerefereerd) en/of patiënt een bepaalde score aan een 
littekeneigenschap geeft. Bij het merendeel van deze 
lijsten wordt (een selectie van) de bovengenoemde vijf 
littekeneigenschappen gescoord door een arts. Soms worden 
extra eigenschappen van het litteken in het oordeel van de 
patiënt meegenomen, met name pijn en jeuk. Dit artikel 
heeft als doel een overzicht te geven van de meest geschikte 
littekenscorelijsten die nu beschikbaar zijn. Hierbij wordt 

tevens de klinimetrie (= meten van klinische verschijnselen) 
van deze scorelijsten systematisch weergegeven. De focus ligt 
hierbij op de begrippen betrouwbaarheid (geven herhaalde 
metingen hetzelfde resultaat?) en validiteit (meten we wat we 
willen meten?) (tabel 1). 

littekenscorelijsten

De afgelopen decennia zijn diverse littekenscorelijsten 
ontwikkeld. In tabel 2 wordt een overzicht van de beschikbare 
vragenlijsten met hun klinimetrische eigenschappen 
gegeven. Littekenscorelijsten zijn oorspronkelijk vanuit de 
brandwondenzorg ontwikkeld. Hieronder volgt een toelichting 
op de twee meest gebruikte en geciteerde littekenscorelijsten. 
Sullivan et al. publiceerde in 1990 als eerste over de 
Vancouver Scar Scale (VSS). [6] De VSS is ontwikkeld 
om brandwondenlittekens te beoordelen op pigmentatie, 
vascularisatie, plooibaarheid en dikte. De auteurs zelf gaven 
in het oorspronkelijke artikel echter reeds aan dat pijn- 
en jeukscores van de patiënt ontbreken. Bovendien is de 
score van de VSS voor de meeste parameters niet ordinaal 
maar nominaal. [6] Dit heeft als consequentie dat er geen 
totaalscore berekend mag worden, hetgeen desalniettemin 
vaak gebeurt blijkens de literatuur. Het meest duidelijke 
voorbeeld hiervoor is de parameterpigmentatie, waarbij een 0 
voor normale huid, een 1 voor hypopigmentatie en een 2 voor 
hyperpigmentatie wordt gescoord. Het geldt echter niet voor 
alle patiënten dat hyperpigmentatie van een litteken ernstiger 
is dan hypopigmentatie: bij patiënten met een donkere huid 
wordt hypopigmentatie doorgaans erger en opvallender 
gevonden dan hyperpigmentatie (figuur 2). 
De tweede littekenscorelijst is de Patient and Observer Scar 
Assessment Scale (POSAS) (figuur 3A en 3B). [7] De POSAS 
bestaat uit een deel voor de arts en een deel voor de patiënt. 
Het behandelt de littekeneigenschappen vascularisatie, 
pigmentatie, plooibaarheid, dikte en reliëf voor de arts en 

Figuur 1. Littekenhypertrofie na een sectio caesarea.
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kleur, plooibaarheid, dikte, reliëf, jeuk en pijn voor de patiënt. 
Alle eigenschappen worden in een 10-puntsschaal gescoord 
zodat het, in tegenstelling tot bij de VSS, ook verantwoord is 
om een totaalscore te berekenen. In een studie van Draaijers 
et al. werd de POSAS in vergelijking met de VSS een meer 
consistente en betrouwbaarder schaal bevonden voor de 
evaluatie van brandwondenlittekens. [7] Later, na toevoeging 
van het littekeneigenschap ’oppervlakte’, toonde van de Kar et 
al. aan dat POSAS versie 2 bruikbaar was voor het evalueren 
van lineaire littekens. [8] De meest recente overzichtsartikelen 
over littekenevaluatiemethoden suggereren dat de POSAS 
vooralsnog de meest geschikte subjectieve littekenscorelijst 
is. [9-11] 

Klinimetrische principes Uitleg Statistische testen

Betrouwbaarheid[1]

Intrabeoordelaar 

Worden dezelfde waarden 
gemeten, i.g.v. numerieke data, als 
één beoordelaar het  instrument 
twee keer op dezelfde persoon  
gebruikt?

Variatie binnen 
één beoordelaar 

ICC ≥0,7: goede betrouwbaarheid [2] 

Interbeoordelaar 

Verkrijgen meerdere beoordelaars, 
i.g.v. numerieke data,  hetzelfde 
resultaat als  met het instrument 
dezelfde persoon gemeten wordt?
 

Variatie tussen 
meerdere 
beoordelaars (voor 
numerieke data)

Mate van overeenstemming tussen beoordelaars, i.g.v. 
categoriale data

Cohen’s Kappa of Weighted Kappa ≥ 0,6: 
goede betrouwbaarheid [3] 

Validiteit [4]
Meet het meetinstrument daadwerkelijk  
wat het zou moeten meten? 

Pearson’s of Spearman’s 
Rho Correlation Coefficient

≤0,3 = zwak[5]
0,3-0,6 = matig[5]
≥0,6   sterk[5]

Tabel 1. Overzicht van de klinimetrische principes die frequent getest worden voor littekenevaluatie-instrumenten. ICC = Intraclass Correlation 
Coefficient. 

Figuur 2. Combinatie van hypo- en hyperpigmentatie na een op-
pervlakkige tweedegraads verbranding van de hand.

Littekenscorelijst

Auteur en jaar van publicatie

Type litteken Interbeoordelaar 

betrouwbaarheid 

bij littekens (voor de 

totale score van de 

vragenlijst)

Aantal beoordelaars 

nodig voor 

een betrouwbare 

meting

Validiteit voor littekens (voor de 

totale score van de vragenlijst)

Vancouver Scar Scale

Sullivan et al. 1990[6] Brandwond [7] 0,90a 2
-

Lineair [12] 0,78a

2 Correlatie met observer deel van 

POSAS: 0,52b

Patient and Observer Scar Assessment 
Scale versie 1
Draaijers et al. 2004 [7]

Brandwond [7] 0,92a 1 Correlatie observer deel met de VSS: 
0,89b

Lineair [13] 0,60a ? Correlatie observer deel met de VSS: 
0,52b

Patient and Observer Scar Assessment 
Scale versie 2 
Van de Kar et al. 2005 [8]

Lineair [8] 0,96a 1 -

Stony Brook Scale
Singer et al. 2007 [14]

Lineair (van foto’s) [14] 0,73-0,85b 2 Correlatie met de VAS*: 0,75-0,92b

Tabel 2. Overzicht van de klinimetrische beoordeling van de meest gebruikte subjectieve littekenscorelijsten. a=Average measure ICC, b=Spearman’s 
Rho correlation coefficient.* VAS = Visual Analogue Scale.
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conclusie

De laatste jaren is betrouwbare en valide littekenevaluatie 
toenemend belangrijk geworden. Niet alleen wordt het 
als uitkomstmaat voor onderzoek gebruikt, ook kan het 
als kwaliteitscontrole gelden van een behandeling in de 
dagelijkse praktijk. Voor de subjectieve littekenbeoordeling 
van brandwondenlittekens wordt meestal nog de VSS 
gebruikt. Echter de POSAS wordt steeds meer gebruikt en 
aangeraden in recente overzichtsartikelen, niet alleen op 
basis van de klinimetrische eigenschappen maar ook omdat 
het een completere vragenlijst is, die ook voor lineaire 
littekens bruikbaar is. 
In dit artikel is een overzicht gegeven van de meest geschikte 
subjectieve littekenevaluatieschalen. Een voordeel van 
subjectieve meetinstrumenten, de littekenscorelijsten, is 
dat zij meestal eenvoudig zijn toe te passen in een klinische 
setting. Daarnaast geeft subjectieve evaluatie een betere 
globale indruk van het litteken waaronder informatie van 
de patiënt. Het subjectieve karakter kan echter ook als een 
nadeel gezien worden: uitkomsten kunnen gemakkelijk 
beïnvloed worden door ’confounders’. Voor artsen kunnen 
confounders zoals onervarenheid en ’copingvaardigheden’ 
tot een minder goede evaluatie leiden. Bij patiënten kan de 
beoordeling tevens beïnvloed worden door psychologische 
problemen ten gevolge van het litteken. Voor een optimale 
littekenevaluatie adviseren wij daarom een combinatie van 

discussie

Ondanks de recente ontwikkelingen in littekenscorelijsten is 
voor het merendeel van deze vragenlijsten nog onvoldoende 
klinimetrisch onderzoek verricht. Daarnaast variëren 
de gebruikte statistische methoden aanzienlijk, wat een 
vergelijking tussen de vragenlijsten gecompliceerd maakt. 
Voor de meeste vragenlijsten is meer dan één beoordelaar 
nodig om betrouwbare resultaten te verkrijgen. Echter, het 
scoren door meerdere beoordelaars is minder praktisch 
in een klinische setting. Daarnaast is het opvallend dat de 
betrouwbaarheid en validiteit bij veel vragenlijsten getest is 
op foto’s van littekens in plaats van echte littekens. Omdat 
alleen visuele eigenschappen gescoord kunnen worden 
vanaf een foto zullen parameters waarbij ook tactiele 
informatie een belangrijke rol speelt zoals bij dikte, reliëf 
en met name plooibaarheid, minder betrouwbaar gescoord 
kunnen worden.  
Ten slotte ontbreekt er vaak een gouden standaard voor 
het valideren van een littekenscorelijst. Dit verklaart ook 
in belangrijke mate dat in tabel 2 het validatiegedeelte 
incompleet is. In de toekomst zou voor littekenscorelijsten 
de focus moeten liggen bij ’content’ validatie (waarbij 
de score gecorreleerd kan worden aan een ’expert 
opinion’) en ’criterion’ validatie (waarbij de score van een 
littekeneigenschap gecorreleerd wordt aan de waarde van 
een objectief meetinstrument).

Normale huid   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 Ergst denkbare litteken

Roodheid          0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bleek/Rose/Rood/Paars 

Pigmentatie  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hypo/Mix/Hyper

Dikte                0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dikker/Dunner

Relief     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Minder/Mix/Meer

Plooibaarheid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Soepel/Mix/Stug

Oppervlakte   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Expansie/Mix/Contractie

Algehele indruk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Figuur 3B. Artsengedeelte (observer) van de POSAS versie 2.

 Nee, helemaal niet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ja, heel erg

Was het litteken de afgelopen weken pijnlijk? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Heeft het litteken gejeukt de afgelopen weken? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nee, als normale huid 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ja, het ergst 
denkbare 
litteken

Is de kleur van het litteken op dit moment anders dan uw normale 
huid?

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Is de stugheid van het litteken op dit moment   anders dan uw 
normale huid?

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Is de dikte van het litteken op dit moment anders dan uw normale 
huid?

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Is het litteken op dit moment hobbeliger dan uw normale huid? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mooist mogelijke litteken 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lelijkst 
denkbare 
litteken

Wat is uw algemene indruk van het litteken op dit moment? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Figuur 3A. Patiëntengedeelte van de POSAS versie 2.
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sAmenvAtting

Littekens kunnen leiden tot vele functionele, cosme-
tische en psychische problemen. Klinisch relevante 
eigenschappen van littekens zijn veranderingen in 
kleur, dikte, reliëf, plooibaarheid en littekenopper-
vlakte (contractie of expansie). Deze littekeneigen-
schappen hebben invloed op het oordeel over een lit-
teken zowel door de patiënt als de behandelend arts. 
Inmiddels zijn verscheidene meetinstrumenten be-
schikbaar voor de evaluatie van littekens, die bij kun-
nen dragen aan het uitvoeren van evidence-based 
medicine in onderzoek naar littekenvorming en -be-
handeling. Deze meetinstrumenten kunnen worden 
onderverdeeld in subjectieve littekenscorelijsten en 
objectieve meetinstrumenten. In deze review wordt 
een overzicht gegeven van de relevante subjectieve 
scorelijsten voor littekenevaluatie. Daarnaast worden 
de klinimetrische eigenschappen van deze score-
lijsten besproken waardoor aanbevelingen kunnen 

worden gedaan voor de evaluatie van littekens in de 
dagelijkse praktijk. Dit kan als leidraad dienen voor 
het kiezen van de beste uitkomstmaat voor klinisch 
onderzoek. De relevante objectieve meetinstrumen-
ten en de klinimetrische eigenschappen van deze in-
strumenten zullen verder uitgewerkt worden in een 
separaat tweede deel van deze review. 
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subjectieve en objectieve meetinstrumenten. In het volgende 
deel van deze review zal dieper ingegaan worden op de voor- 
en nadelen van objectieve meetinstrumenten en zal op 
systematische wijze de klinimetrie besproken worden.
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