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littekencontracturen

Het proefschrift gaat over de behandeling van littekencon-
tracturen. Littekencontracturen komen veelvuldig voor als 
gevolg van brandwonden, omdat het hier vaak uitgebreide 
en diepe littekens betreft (figuur 1). Doordat tegenwoordig 
de overleving van patiënten met grote brandwonden aan-
zienlijk verbeterd is [1,2], zien we ook in toenemende mate 

autograft. Desalniettemin dienen deze bevindingen te wor-
den bevestigd in een groter proefdiermodel alvorens zij in de 
kliniek kunnen worden getest.  

hoofdstuk 10
Het vierde deel van dit proefschrift richt zich op de poten-
tieel gunstige effecten van de toevoeging van stamcellen op 
perifere zenuwreconstructie. Hoofdstuk 10 beschrijft een 
meta-analyse naar de effecten van stamcellen waarin 44 on-
derzoeken werden geïncludeerd. De toevoeging van stamcel-
len aan een zenuwgraft, ongeacht hun origine, leidt tot een 
beter functioneel herstel in vergelijking met een zenuwgraft 
zonder toegevoegde stamcellen. Toekomstig onderzoek zal 
moeten uitwijzen of de toevoeging van stamcellen aan de 
hierboven beschreven nieuwontwikkelde zenuwallograft de 
gunstige resultaten behaald met deze graft nog verder zal 
kunnen verbeteren.

Concluderend is de weg naar een optimale zenuwrecon-
structie allesbehalve doodlopend maar strekt deze zich wijd 
voor ons uit.

correspondentieadres

Caroline A. Hundepool

E-mail: c.hundepool@erasmusmc.nl

correct: de toevoeging van elastase verminderde de hoeveel-
heid cellulair débris en het aantal schwanncellen, verlaagde 
de immunogeniciteit van de allograft terwijl de kenmer-
kende ultrastructuur van een zenuw behouden bleef. Verder 
bleek een bewaartemperatuur van -4 °C beter te zijn dan een 
temperatuur van -80 °C. Opslag van de allograft bij laatstge-
noemde temperatuur leidde tot een ernstige beschadiging 
van de ultrastructuur van het zenuwweefsel. 

hoofdstuk 8 en 9
Vergelijkbare resultaten werden gevonden voor de optimali-
satie van het decellularisatieprotocol voor humane zenuwen 
(Hoofdstuk 8). Daarnaast bleken motorische zenuwen beter 
bestand tegen verschillende bewaartemperaturen dan senso-
rische zenuwen, met name voor wat betreft zenuwstructuur. 
Nadat de optimale methode voor decellulariseren en opslaan 
van de zenuwallograft in vitro was vastgesteld, werd deze 
functioneel getest in een proefdiermodel (Hoofdstuk 9). In 
dit experiment werd een perifeer zenuwdefect in de rat ge-
repareerd met ofwel de nieuwontwikkelde allograft ofwel de 
gouden standaard, te weten een autograft. De nieuwontwik-
kelde, met elastasegedecellulariseerde en bij -4 °C bewaarde 
allograft, bleek een vergelijkbaar goede zenuwregeneratie te 
geven 12 en 16 weken na de hersteloperatie. Dit suggereert 
dat zenuwreconstructie met behulp van deze allograft in een 
vergelijkbaar functioneel herstel resulteert maar dan zonder 
de complicaties die worden gezien bij het gebruik van een 
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de Behandeling van littekencontracturen: de 
huidige stand van zaken 
Er zijn veel chirurgische behandelmethoden beschikbaar 
voor het behandelen van littekencontracturen. Om erach-
ter te komen welke behandeling het meest effectief is, ver-
richtten we een systematisch review. [8] De systematische 
zoektocht resulteerde in 1649 artikelen, waarvan slechts 17 
artikelen aan de inclusiecriteria, die overigens niet streng 
waren, voldeden. Deze overgebleven artikelen beschreven 
de uitkomsten van verschillende technieken (huidtransplan-
taten, huidlappen en huidsubstituten) voor de behandeling 
van littekencontracturen. De geïncludeerde studies hadden 
echter ernstige methodologische tekortkomingen waardoor 
een antwoord op de onderzoeksvraag niet verkregen kon 
worden. Een analyse van de beperkingen van de geïnclu-
deerde studies leidde tot een aantal aanbevelingen: 1) ver-
gelijking met een andere interventie, 2) gebruikmaken van 
betrouwbare en valide uitkomstmaten/meetinstrumenten, 
3) gebruikmaken van een toereikende onderzoekspopulatie 
en 4) een adequate datapresentatie en statistische analyse. 
Het is belangrijk dat bij de opzet van toekomstige studies 
rekening wordt gehouden met deze aanbevelingen, zodat de 
kwaliteit van de studies naar de effectiviteit van de behande-
ling van littekencontracturen zal verbeteren. 

In dit proefschrift onderzochten we de effectiviteit van ‘full 
thickness skin grafts’ (FTGs) voor de behandeling van lit-
tekencontracturen. Ondanks de ontwikkeling van geavan-
ceerde operatietechnieken, worden huidtransplantaten in 
de huidige behandeling van littekencontracturen nog vaak 
toegepast. Waarschijnlijk omdat het een redelijk eenvoudige 
procedure is die in veel doelgebieden van de reconstructieve 
chirurgie kan worden gebruikt. Bij de behandeling van lit-
tekencontracturen is het van essentieel belang dat de toe-
gevoegde huid niet gaat krimpen. In dit proefschrift werd 
de oppervlakte van FTGs gemeten direct postoperatief en 
na een follow-upperiode van ten minste vijf maanden. [9] 
We ontdekten dat de transplantaten significant afnamen in 
oppervlakte. [9] Bovendien zagen we een significant grotere 

uitgebreide littekens en littekencontracturen. [3,4] Onder-
zoek naar verbetering van de behandeling is dus van essen-
tieel belang. 

het geBruik van 3d-stereofotogrammetrie 
voor het meten van littekens

Om de behandeling van littekens en littekencontracturen te 
verbeteren moeten we beschikken over meetinstrumenten 
die in staat zijn littekeneigenschappen op een betrouwbare 
en valide manier te meten. Alleen dan kunnen we ook daad-
werkelijk meten of een behandeling leidt tot verbetering. 
Voor bepaalde littekeneigenschappen, zoals kleur en elastici-
teit, zijn dergelijke meetinstrumenten reeds beschikbaar. [5] 
Voor het meten van de oppervlakte en het volume van litte-
kens echter nog niet. In dit proefschrift onderzochten we of 
3D-stereofotogrammetrie geschikt is voor het meten van de 
oppervlakte van littekens. [6] De oppervlakte is een belang-
rijke uitkomstmaat in de behandeling van littekencontrac-
turen, omdat het doel van de behandeling is om extra huid 
toe te voegen. Door het meten van de oppervlakte van deze 
toegevoegde huid zijn we in staat de effectiviteit van de be-
handeling te meten. Ook onderzochten we dezelfde techniek 
voor het meten van het volume van littekens. [7] Het volume 
is met name van belang bij littekens die gekenmerkt worden 
door toegenomen dikte (hypertrofie). Uit deze onderzoeken 
bleek 3D-stereofotogrammetrie een geschikt meetinstru-
ment voor het meten van de oppervlakte en het volume van 
littekens in klinisch onderzoek. Echter, voor het meten van 
littekens bij individuele patiënten en het monitoren van ver-
andering van de oppervlakte of het volume gedurende de 
tijd, bleek het instrument niet precies genoeg. [6,7] De meet-
fout van een apparaat moet namelijk kleiner zijn dan de kli-
nisch relevante verandering in oppervlakte of volume. In een 
onderzoekssetting kan een grotere meetfout geaccepteerd 
worden omdat dan (meestal) groepen patiënten vergeleken 
worden. De meetfout wordt dan uitgemiddeld (gedeeld door 
de wortel uit het aantal patiënten/littekens). De meetfout 
wordt daardoor veel kleiner, waardoor het apparaat wel in 
staat is om klinisch relevante veranderingen aan te tonen.

Figuur 1. Links: een littekencontractuur in de linkeraxilla in een 44-jarige patiënt en een littekencontractuur in de hals van een 48-ja-
rige patiënte (rechts). Beide patiënten overleefden brandwonden van volledige dikte met als gevolg beperkingen in bewegingsuitslag. 
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plastiek effectief is in de behandeling van litteken contractu-
ren. Het was echter nog geen bewijs dat de techniek superi-
eur is aan de meest gebruikte techniek: FTGs. Daarom werd 
er een multicenter gerandomiseerde gecontroleerde studie 
verricht om deze techniek te vergelijken met het FTG bij pa-
tiënten met contracturen als gevolg van brandwonden. Na 
drie maanden werden significante verschillen aangetroffen 
tussen beide technieken. De oppervlakte van de interposi-
tieplastieken was gemiddeld toegenomen met 123% en de 
oppervlakte van de FTGs gemiddeld afgenomen met 87%. 
Dit verschil was na een jaar nog groter, waarbij de inter-
positieplastieken gemiddeld waren toegenomen met 142% 
(figuur 3). [12]

Ten slotte is het voor het gebruik van op een perforatorge-
baseerde interpositieplastieken van belang dat de perforato-
ren nauwkeurig kunnen worden gelokaliseerd. In de kliniek 
wordt Doppler hiervoor vaak gebruikt, met name omdat 
het een simpele techniek is die tevens tijdens de operatie 
gebruikt kan worden. [13] Wij onderzochten of Doppler ge-
schikt is voor het aantonen van perforatoren. [14] Daartoe lo-
kaliseerden twee clinici met behulp van Doppler, onafhanke-
lijk van elkaar, perforatoren in een gestandaardiseerd gebied. 
Vervolgens werd er een duplex verricht om te verifiëren wat 
de precieze locaties van de perforatoren waren. De resultaten 
van dit onderzoek lieten zien dat de locaties, gevonden door 
de twee clinici, onvoldoende overeenkwamen. [14] Daarnaast 
bleek er ook een slechte overeenstemming tussen locaties 
gevonden met Doppler en de locaties gevonden met duplex. 
Daarom is enkel het gebruik van Doppler niet geschikt voor 
het detecteren van perforatorlocaties. 

conclusie en aanBevelingen

Ondersteund door de resultaten uit deze studies kunnen we 
concluderen dat de perforator interpositieplastiek in de toe-
komst veilig en effectief gebruikt kan worden in de behan-
deling van littekencontracturen en bovendien de voorkeur 
verdient boven het huidtransplantaat. Dit geldt voor alle ge-
vallen waar beide technieken mogelijk zijn. Deze techniek 
lijkt ook zeer geschikt voor de behandeling van andere de-
fecten binnen de reconstructieve chirurgie, waarbij de mo-
gelijkheden en beperkingen nog nader onderzocht dienen 
te worden. 
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afname in oppervlakte bij FTGs afkomstig van de extremi-
teiten in vergelijking met FTGs afkomstig van de romp. [9] 
Ten aanzien van deze resultaten kunnen een aantal aan-
bevelingen worden gedaan met betrekking tot het gebruik 
van FTGs. Ten eerste is het belangrijk te beseffen dat er een 
afname in oppervlakte optreedt waardoor er voor een an-
dere behandelingstechniek gekozen kan worden in gevallen 
waarin dit absoluut ongewenst is, zoals bij de behandeling 
van littekencontracturen. Als een transplantaat toch de be-
handeling van keuze is, kan er door het afnemen van een 
groter transplantaat dan nodig, geanticipeerd worden op de 
verwachte afname in oppervlakte. Ten slotte is het beter om 
de romp als donorsite te kiezen dan de extremiteiten. 

klinische toepassing van op perforatorgeBa-
seerde interpositieplastieken in de Behande-
ling van Brandwondenlittekencontracturen 
De klinische studies in het laatste deel van dit proefschrift 
beschrijven de toepassing van aangrenzende gezonde huid 
in de behandeling van contracturen. [10,11] Er wordt een 
algoritme gepresenteerd dat een stapsgewijze aanpak met 
behulp van perforatorgebaseerde interpositieplastieken be-
schrijft. Kort gezegd zijn dit huidlappen met subcutaan vet-
weefsel die van bloed worden voorzien door een perforator. 
Het algoritme houdt onder andere in dat de lap gedeeltelijk 
vast blijft zitten en naar de plek gedraaid wordt waar extra 
huid nodig is. Het ontwerp van de lap kan aangepast worden 
aan het defect en de beschikbare doorbloeding door de lap te 
‘eilanden’ en bij voorkeur ligt de perforator buiten het ont-
werp van de lap (figuur 2).
De kortetermijnresultaten toonden aan dat het een veelzijdi-

ge en bovendien veilige techniek was (zie voor een voorbeeld 
van de techniek figuur 3). De resultaten op de lange termijn 
lieten zien dat de oppervlakte van de lappen na een gemid-
delde follow-upperiode van 7,8 maanden toegenomen was. 
[11] Hiermee toonden we aan dat de perforatorinterpositie-

Figuur 2. Abstracte weergave 
van het ontwerp van de perfo-
ratorgebaseerde interpositie-
plastieken. De rode cirkel met 
daarin een P stelt de locatie 
van de perforator voor. Afbeel-
ding A geeft een randomflap 
weer, het gemarkeerde gebied de 
mogelijke necrose. Afbeelding B 
een perforatorinterpositieplas-
tiek waarbij de perforator in 
de lap is gelokaliseerd, in af-
beelding C is dat net erbuiten. 
Afbeelding D is een ge-eilande 
perforatorinterpositieplastiek. 
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Figuur 3. Linksboven een littekencontractuur in de elleboog leidend tot een bewegingsbeperking. De contractuur werd opgeheven door 
middel van een incisie (rechts boven) en na het identificeren van de perforator werd de lap uitgesneden. Links onder ziet u het postope-
ratieve resultaat na twee weken en rechts onder het resultaat na drie maanden waarbij een aanzienlijke toename van het oppervlakte 
van de lap gezien werd. 


