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De definitie van gelaatsverbrandingen oftewel ‘facial burns’ 
in de internationale literatuur varieert van brandwonden van 
alleen het gelaat (zonder behaarde hoofdhuid en hals) tot 
brandwonden van het gehele hoofd-halsgebied. Internatio-
naal gezien is bij 27-60% van de patiënten behandeld in een 
brandwondencentrum het hoofd-halsgebied aangedaan. [3-8] 
In een brandwondencentrum worden, in vergelijking met de 
huisartsenpraktijk of een algemeen ziekenhuis, relatief veel 
patiënten met brandwonden in het gelaat gezien, omdat ge-
laatsverbranding een verwijscriterium is. Na uitgebreid lite-
ratuuronderzoek blijft onduidelijk waardoor gelaatsverbran-
dingen veelal worden veroorzaakt en bij welk percentage van 
gelaatsverbrandingen chirurgie geïndiceerd is. Tevens is er 
geen consensus over de therapie bij gelaatsverbrandingen. 
Om inzicht te krijgen in de oorzaken en klinische implica-
ties is onderzoek gedaan naar gelaatsverbrandingen in een 
Nederlands brandwondencentrum.

mAteriAAl en methoden

Alle patiënten met acute brandwonden opgenomen in het 
brandwondencentrum van het Martini Ziekenhuis te Gro-
ningen in de periode van 2003 tot en met 2005 werden 
retrospectief in kaart gebracht. Patiënten met acute brand-
wonden, die binnen twee dagen na ongeval in het brandwon-
dencentrum werden opgenomen en minstens drie dagen 
in het ziekenhuis bleven, werden geïncludeerd. Patiënten 
die binnen drie dagen overleden werden ook geïncludeerd. 
Onder gelaatsverbrandingen werden brandwonden in het 
hoofd-halsgebied verstaan, dat wil zeggen van gezicht, oren, 
behaarde hoofdhuid en/of hals. 
De follow-up van de patiënten met gelaatsverbrandingen 

was twee tot vijf jaar ‘post burn’. Data met betrekking tot per-
soonskenmerken, ongevalskenmerken (waaronder percenta-
ge totaal verbrand lichaamsoppervlak (TVLO) en diepte van 
brandwonden zoals klinisch geschat bij opname) en topicale 
en chirurgische behandeling tijdens en na opname werden 
uit de statussen geëxtraheerd. Wat betreft de etiologie werd 
besloten de groep patiënten met steekvlamverbrandingen 
apart te analyseren van de groep met vuurverbrandingen. 
Vanwege de korte hitteblootstelling van steekvlammen werd 
aangenomen dat dit andere brandwonden tot gevolg heeft 
dan brandwonden opgelopen door vuur.
De gegevens werden verwerkt en geanalyseerd met behulp 
van SPSS 14.0. Er werd gebruikgemaakt van de Mann- 
Whitney U- en chikwadraattoets, en bij significante relaties 
is de oddsratio berekend.

resultAten

In de periode 2003-2005 werden 265 patiënten met acute 
brandwonden opgenomen in het brandwondencentrum. Bij 
63% (n = 167) van deze patiënten was er sprake van brand-
wonden van het hoofd en/of de hals; 8% (n = 21) van de pati-
enten had alleen brandwonden van de hals (tabel 1). De man/
vrouwverdeling bij patiënten met gelaatsverbrandingen was 
71/29%. Er was geen significant verschil tussen geslacht en 
de aanwezigheid van brandwonden in het hoofd-halsgebied 
(χ2, p = 0,177). De gemiddelde leeftijd bij patiënten met ge-
laatsverbrandingen was 28,7 jaar (SD = 25,1; spreiding = 
0-89 jaar). De gelaatsverbrandingen werden vooral veroor-
zaakt door vuur, steekvlam en heet water. Bijna alle letsels 
veroorzaakt door steekvlammen hadden brandwonden in 
het hoofd-halsgebied tot gevolg: 36/39 (χ2, p < 0,001, odds-
ratio (OR) = 8,6; tabel 1). De meeste brandwonden werden 
binnenshuis opgelopen.
Na opdeling van het hoofd-halsgebied in verschillende loka-
lisaties bleek het gezicht het meest vaak aangedaan (79,9%) 
en de behaarde hoofdhuid het minst vaak (25,0%; tabel 2). 
Bij de leeftijdsgroep van 0-4 jaar werd een veel hogere fre-
quentie gezien van heetwaterverbrandingen dan in de an-
dere leeftijdsgroepen (χ2, p < 0,001; OR= 38,8). In de groep > 
4 jaar kwamen vuur- en steekvlamletsels meer voor (respec-
tievelijk χ2, p < 0,001; OR = 13,9 en χ2, p < 0,001; OR = 9,4).
Bij de vuurverbrandingen werden significant (23/29; χ2, 
p = 0,00; OR = 6,9) meer brandwonden van volledige dikte 
gezien. Brandwonden van volledige dikte van het hoofd-hals-
gebied kwamen significant vaker voor bij de oudste leeftijds-
groep (61-89 jaar; 8/30; χ2, p = 0,02; OR = 3,0). Bij 10,2% 
van de patiënten met gelaatsverbrandingen opgelopen door 
vuur, werd inhalatieletsel vastgesteld (bronchoscopie). Inha-
latieletsels kwamen significant meer in de groep patiënten 
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In de brandwondenzorg is de behandeling van gelaatsverbrandingen 
een grote uitdaging. Basale functies als zien, horen, ademen en zowel 
de verbale als non-verbale communicatie kunnen getroffen worden. 
Ook kunnen er ernstige beperkingen in de algemene dagelijkse levens-
verrichtingen (ADL) ontstaan. Zo kan eten bemoeilijkt worden door het 
ontstaan van een orale microstomie. Brandwonden in het gelaat hebben 
niet alleen impact op het functioneel herstel, maar ook grote cosmeti-
sche en psychologische gevolgen. Wanneer de gelaatskenmerken van 
een individu blijvend veranderd zijn na een brandwondenletsel, geeft 
dit vaak psychologische complicaties als angst, depressie en terugge-
trokkenheid. [1,2]
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gische therapie tijdens de acute opname was daarna alsnog 
geïndiceerd bij 43/167 (25,9%) van de patiënten. Operatief 
ingrijpen gebeurde gemiddeld na zestien dagen (SD = 8,6; 
spreiding = 7-38), bij drie patiënten al op de dag van opname 
(escharotomieën van de hals). De groep met vuurverbrandin-
gen onderging de meeste operaties (χ2, p = 0,02; OR = 3,1). 
In de groep met heetwaterverbrandingen was minder vaak 
chirurgische therapie geïndiceerd (χ2, p < 0,001; OR = 0,2).
Het grootste deel van de operaties bestond uit tangentiële 
excisie en huidtransplantatie (69,3%). De ventrale zijde van 
de hals (28/110), het gelaat (33/110) en de oren (28/110) 
waren de meest voorkomende lokalisaties; de behaarde 
hoofdhuid (9/110) en dorsale zijde van hals (12/110) werden 
minder vaak geopereerd. Bij 6,8% (11/162) van de patiën-
ten was reconstructieve chirurgie geïndiceerd. Al deze pati-
enten waren tijdens de eerste opname ook geopereerd. De 
gemiddelde duur tot de eerste reconstructie was 372 dagen 
(SD = 303 dagen; spreiding = 50-869). 
De eerste twee reconstructies werden al tijdens acute  
opname uitgevoerd (na 50 en 69 dagen), vanwege ectropion 
van de oogleden. In totaal werden 28 ingrepen bij deze elf 
patiënten uitgevoerd, variërend van één tot zeven per per-
soon. De patiënten waren allemaal tijdens acute opname ook 

met gelaatsverbrandingen voor (respectievelijk 17/147; 2/96; 
χ2, p = 0,01; OR = 5,5), dan in de groep patiënten zonder  
gelaatsverbrandingen. Tijdens opname overleed 4,8% 
(8/167) van de patiënten met gelaatsverbrandingen, alle 
veroorzaakt door vuur. Vijf van de acht overledenen met ge-
laatsverbrandingen had tevens een inhalatieletsel. Vijf van 
de acht patiënten was ouder dan 60 jaar. (De aantallen zijn 
te klein om statistische relaties aan te kunnen tonen.)
Vrijwel alle patiënten (162/167) werden in eerste instantie 
volgens protocol behandeld met cerium zilversulfadiazine 
(Flammacerium®) voor drie dagen en verder open. Chirur-

Lokalisatie brandwonden Totaal

 
geen  

gelaatsverbrandingen
gelaatsverbrandingen  

N 98 167 265

Leeftijd (in jaren) 0-4 29 50 79

 5-10 6 11 17

 11-20 12 14 26

 21-40 21 34 55

 41-60 18 35 53

 61-95 12 23 35

Geslacht man/vrouw 62/36 119/48 181/84

Etiologie vuur 31 68 99

 heet water 44 45 89

 steekvlam 3 36 39

 vet 4 8 12

 anders 16 10 26

TVLO (%) 0-5 51 69 120

 6-10 32 44 76

 11-30 13 38 51

 31-50 1 10 11

 51-70 1 5 6

 71-89 0 1 1

Diepte bij opname Gedeeltelijke dikte 54 96 150

Volledige dikte* 44 71 115

Inhalatieletsel ** Ja 2 17 9

Nee 96 147 243

Mortaliteit Overleden 1 8 9

Niet overleden 97 159 256

Tabel 1. Persoons- en ongevalskenmerken.
* hieronder vallen volledige dikte brandwonden, of een combinatie van volledigedikte- en gedeeltelijkediktebrandwonden
** 3 missing

Lokalisatie Frequentie Percentage 

Gezicht 131/164* 79,9%

Behaarde hoofdhuid 41/164* 25,0%

Oren 99/164* 60,4%

Hals 
      · ventraal
      · dorsaal

122/166†
91/166
31/166

73,4%
54,8%
18,7%

Tabel 2. Frequentie brandwonden per lokalisatie hoofd-halsgebied.
* 3 missing
†1 missing
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geopereerd. Van de patiënten met heetwaterverbrandingen 
hoefde niemand reconstructie te ondergaan. Acht  patiënten 
met vuurverbrandingen ondergingen één of meerdere re-
constructies. Er waren twee patiënten met steekvlammen en 
er was er één met een chemisch letsel. In de groep van 0-4 
jaar hoefde niemand een reconstructie te ondergaan. Al deze 
aantallen waren te klein voor chikwadraattoetsen (tabel 3). 
De meest toegepaste reconstructietechniek was release van 
de littekens en het tussenvoegen van vrije huidtransplanta-
ten (tabel 4). Het periorale gebied (13/55), de ventrale zijde 
van de hals (12/55) en de oogleden (12/55) werden het vaakst 

gereconstrueerd. Bij 18,9% (30/159) van de patiënten wer-
den middelen ter preventie en behandeling van hypertrofie 
en contracturen gebruikt; bij de groep chirurgisch behan-
delde patiënten was dit 51,2% (21/41). Het meest toegepast 
werden siliconen, alleen of in combinatie met druktherapie 
(gelaatsmaskers en halskraag). 

discussie

Gelaatsverbrandingen komen veel voor bij patiënten opge-
nomen in een brandwondencentrum. De percentages van 
patiënten met gelaatsverbrandingen bij patiënten opgeno-
men met brandwonden variëren van 27 tot 60%. [3-8] De 
63,0% gevonden in onze onderzoeksgroep is dus het eerste 
percentage dat een goede indicatie geeft van het aantal ge-
laatsverbrandingen bij patiënten opgenomen in een Neder-
lands brandwondencentrum. Dat dit percentage vrij hoog 
ligt, heeft mogelijk te maken met het feit dat wij als definitie 
van gelaatsverbrandingen voor brandwonden het hele hoofd-
halsgebied hebben gekozen. In de internationale literatuur 
worden verschillende definities van ‘facial burns’ gehanteerd, 
waardoor de gevonden wijde spreiding (van 27 tot 60%) on-
der andere wordt verklaard. Wij includeerden in onze studie 
ook brandwonden van de hals, omdat deze consequenties 
kunnen hebben voor het gelaat en daardoor invloed op het 
herstel. Dit zagen wij terug bij de reconstructieve ingrepen; 
de hals behoorde tot de meest gereconstrueerde lokalisatie.
Brandwonden over functionele gebieden zijn indicatie 
om een patiënt door te verwijzen naar een brandwon-
dencentrum. De verhouding bij de huisartsenpraktijk of 
op een afdeling spoedeisende hulp zal dus anders zijn.  
Vuurverbrandingen zorgen voor de meest ernstige gevolgen 
voor de patiënt. Vroege herkenning van inhalatieletsels is 
cruciaal; de mortaliteit is sterk verhoogd bij de aanwezigheid 
hiervan. [9-11] Inhalatieletsel komt vaker voor bij patiënten 
met gelaatsverbrandingen (OR = 5,5). Echter, bij slechts één 
op de tien patiënten met gelaatsverbrandingen is een inhala-
tieletsel aanwezig. Dat is een belangrijk gegeven voor eenie-
der die brandwondenpatiënten opvangt. Bij gelaatsverbran-
dingen moet aan inhalatieletsel gedacht worden, maar niet 
iedere patiënt met brandwonden in het hoofd-halsgebied 
heeft ook een inhalatieletsel. Preventief intuberen van alle 
patiënten met gelaatsverbrandingen, zoals in sommige zie-
kenhuizen gebeurt, is dus zeker niet geïndiceerd. [12]
De meest voorkomende etiologie, zowel in de literatuur als in 
onze studie bij brandwonden in het hoofd-halsgebied, is vuur. 
[4,6,8,13-15] Een opvallende subgroep, de steekvlammen, ver-
oorzaken vrijwel altijd gelaatsverbrandingen. [12] Bij veruit 
het grootste deel van de patiënten die in het brandwonden-
centrum van Groningen werden opgenomen wegens steek-
vlamverbrandingen, bleek het hoofd-halsgebied aangedaan. 
De patiënten die overleden liepen allen hun brandwonden op 
door vuur. De aanwezigheid van inhalatieletsel bij deze pati-
enten speelt hierbij waarschijnlijk een grote rol.
Excisie en huidtransplantatie van diepe gedeeltelijkedikte- en 
volledigediktebrandwonden is de standaardbehandeling bij 
de meeste brandwonden. Het blijft echter controversieel of dit 
de optimale behandeling is bij diepe gelaatsverbrandingen. 
[16,17] Sommigen denken dat de excellente bloedvoorziening 

Reconstructieve 
chirurgie

Totaal

 ja nee  
N 11 156 167
Leeftijd (in jaren) 0-4 0 50 50
 5-10 1 10 11
 11-20 1 13 14

 21-40 2 32 34
 41-60 4 31 35
 61-95 3 20 23
Etiologie vuur 8 60 68
 heet water 0 45 45
 steekvlam 2 34 36
 vet 0 8 8
 anders 1 9 10
TVLO (%) 0-5 2 67 69
 6-10 0 44 44
 11-30 5 33 38
 31-50 4 6 10
 51-70 0 5 5
 71-89 0 1 1
Diepte bij opname * Gedeeltelijke 

dikte
2 131 133

Volledige 
dikte

7 23 30

Operatie tijdens 
acute opname

Ja
Nee

11
0

32
124

43
124 

Aantal Percentage

Littekenexcisie en primaire sluiting 5 9,4

Release van litteken +  
vrije huidtransplantaten*

26 49,1

Z-plastiek 8 15,1

Double opposing Z-plastiek +  
V-Y-transpositie

 4 7,5

Excisie en overige lokale plastieken 9 17,0

Overige 1 1,9

Totaal† 53 100,0

Tabel 3. Reconstructieve chirurgie bij gelaatsverbrandingen.
* 4 missing

Tabel 4. Techniek van reconstructie.
* Volledige dikte / gedeeltelijke dikte 65/35%
† 1 missing
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CH, van Kenney JG. Burns of the head and neck. Otolaryngol 
Clin North Am 1984;17:361-88.

14. Cole JK, Engrav LH, Heimbach DM, et al. Early excision and 
grafting of face and neck burns in patients over 20 years. Plast 
Reconstr Surg 2002;109:1266-73.

15. Carroll SM, Gough M, Eadie PA, McHugh M, Edwards G, Lawlor 
D. A 3-year epidemiological review of burn unit admissions in Dublin,  
Ireland:1988-91. Burns 1995;21:379-82.

16. Donalan MB. Reconstruction of the head and neck. In: Hern-
don DN (eds.). Total burn care. Philadelphia: Saunders Else-
vier, 2007. p. 701-18.

17. Janžekoviž Z. A new concept in the early excision and immedi-
ate grafting of burns. J Trauma 1970;10:1103-8.

18. Neale HW, Billmire DA, Carey JP. Reconstruction following 
head and neck burns. Clin Plast Surg 1986;13:119-36.

19. Sniezek JC, Sabri A, Burkey BB, Barille DJ. Reconstruction 
after burns of the face and neck. Curr Opin Otolaryngol Head 
Neck 2000;8:277-81.

20. Hunt JL, Purdue GF, Spicer T, Bennett G, Range S. Face burn 
reconstruction--does early excision and autografting improve 
aesthetic appearance? Burns Incl Therm Inj 1987;13):39-44.

21. Engrav LH, Heimbach DM, Walkinshaw MD, Marvin JA. 
Excision of burns of the face. Plast Reconstr Surg 1986 May;77 
:744-9.

22. Vehmeyer-Heeman M, Nanhekhan L, Van den Kerckhove E, 
Boeckx JW. Initial reconstruction of sustained neck and facial 
burns. J Burn Care Res 2007;28:442-6.

23. Klein MB, Engrav LH, Holmes JH, Friedrich JB, Costa BA, 
Honari S, et al. Management of facial burns with a collagen/
glycosaminoglycan skin substituteprospective experience with 
12 consecutive patients with large, deep facial burns. Burns 
2005;31:257-61.

24. Klein MB, Moore ML, Costa B, Engrav LH. Primer on the 
management of face burns at the University of Washington. J 
Burn Care Rehabil 2005;26:2-6.

25. Jonsson CE, Dalsgaard CJ. Early excision and skin grafting 
of selected burns of the face and neck. Plast Reconstr Surg 
1991;88:83-92; discussion 93-4.

26. Housinger TA, Hills J, Warden GD. Management of pediatric 
facial burns. J Burn Care Rehabil 1994;15:408-11.

27. Rouge D, Chavoin JP, Nicoulet B, Gavroy JP, Costagliola M. 
Primary pressure grafts in early reconstruction of deep facial 
burns. Burns 1992;18:336-9.

en aanwezigheid van haarfollikels in het gelaat ervoor zorgen 
dat deze brandwonden genezen zonder transplantaties, als ze 
maar genoeg tijd krijgen. [18,19] Anderen pleiten voor vroege 
tangentiële excisie en transplantatie vanwege betere functie 
en cosmetiek. [3,14,20-27] In Groningen wordt een redelijk 
terughoudend beleid ten opzichte van chirurgische behan-
deling gehandhaafd. In totaal werd 25,9% van de patiënten 
met gelaatsverbrandingen geopereerd, gemiddeld na zestien 
dagen. Alleen in deze (initieel geopereerde) groep waren re-
constructies noodzakelijk; het betrof een klein deel van alle 
patiënten met gelaatsverbrandingen. Hoewel gelaatsverbran-
dingen dus grote invloed op het herstel van patiënten kunnen 
hebben, herstelt de meerderheid van de patiënten zonder de 
noodzaak tot (reconstructieve) chirurgie.
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sAmenvAtting

Doel: Inventariseren van oorzaken, risicofactoren en klinische 
implicaties van brandwonden in het gelaat.
Methode: Alle patiënten met acute brandwonden opgenomen in 
het brandwondencentrum van het Martiniziekenhuis te Gronin-
gen in de periode van 2003 tot en met 2005 werden retrospectief 
in kaart gebracht. Onder gelaatsverbrandingen worden verstaan 
brandwonden in het hoofd-halsgebied: gezicht, oren, behaarde 
hoofdhuid en/of hals. Data met betrekking tot persoonskenmer-
ken, ongevalskenmerken en behandeling werden uit de medi-
sche status geëxtraheerd en geanalyseerd.
Resultaten: In de periode 2003-2005 werden in totaal 265 pa-
tiënten met acute brandwonden opgenomen in het brandwon-
dencentrum. Bij 167 (63%) van deze patiënten was er sprake van 
gelaatsverbrandingen. De gelaatsverbrandingen werden vooral 
veroorzaakt door vuur, steekvlam en heet water. Bijna alle letsels 
veroorzaakt door steekvlammen hadden brandwonden in het 
hoofd-hals gebied tot gevolg: 36/39 (χ2, p < 0,001; odds ratio (OR) 

= 8,6). In de groep patiënten met gelaatsverbrandingen kwamen 
significant meer inhalatieletsels voor dan in de groep zonder 
gelaatsverbrandingen (respectievelijk 17/147, 2/96; χ2, p = 0,01; 
OR = 5,5). Bij 43/167 (25,9%) van de patiënten was  chirurgische 
therapie geïndiceerd tijdens acute opname. De groep met vuur-
verbrandingen onderging de meeste operaties (χ2: p = 0,02; OR = 
3,1).
Conclusie: Het merendeel van de patiënten opgenomen in een 
brandwondencentrum heeft gelaatsverbrandingen. De meest 
ernstige gelaatsverbrandingen zijn veroorzaakt door vuur. Bij 
de meerderheid van de patiënten is geen (reconstructief) chirur-
gisch ingrijpen geïndiceerd.
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