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bloeding van brandwonden meet en op basis daarvan infor-
matie geeft over de mogelijke genezingstijd. Momenteel is 
LDI het beste meetinstrument op basis van de state-of-the-
arttechnologie, zoals in de systematische review in hoofd-
stuk 3 is getoond. Aangezien het moeilijk is om de exacte 
hoeveelheid aangedaan weefsel vast te stellen met klinische 
evaluatie, wordt aanbevolen om LDI te gebruiken teneinde 
de validiteit van de beoordeling van brandwonden te verbe-
teren. Het voorgestelde schema is zodanig ontwikkeld dat 
deze kan worden uitgebreid met andere meetinstrumenten 
naast LDI, zoals thermografie. 
In hoofdstuk 4 en 5 zijn klinische studies beschreven waarin 
twee thermografiecamera’s zijn geëvalueerd met als doel om 
te achterhalen of deze meetinstrumenten geschikt zijn om 
clinici te helpen bij de beoordeling van brandwonden (figuur 
1). Voordelen van de huidige thermografiecamera’s zijn de 
handzaamheid, lage prijs en gebruiksvriendelijkheid, waar-
door simpele en snelle metingen in de klinische praktijk mo-
gelijk zijn. Bovendien toont de techniek een goede betrouw-
baarheid met een intraclass correlation coefficient (ICC) van 
0,99 en standard error of measurement (SEM) van 0,22 °C. 
Echter, de validiteit was nog niet optimaal (sensitiviteit en 
specificiteit 80% bij een cut-off-value van -0,07 °C voor dis-
criminatie tussen brandwonden die wel/niet spontaan gene-
zen). Het is mogelijk om de validiteit te optimaliseren wan-
neer de camera als ‘add-on’ test wordt gebruikt. Daarom zal 

De afgelopen 20 jaar hebben grote veranderingen plaatsge-
vonden binnen de brandwondenzorg. Een aantal verbeterin-
gen binnen de acute brandwondenzorg heeft ervoor gezorgd 
dat de sterfte van patiënten met brandwonden aanzienlijk 
is gedaald. Als positief gevolg hiervan is er nu meer ruimte 
om te focussen op uitkomstmaten zoals littekenkwaliteit en 
kwaliteit van leven. De studies beschreven in dit proefschrift 
richten zich op het verbeteren van deze twee uitkomstmaten.

de beoordeLing van brandwonden

Iedere brandwondenarts stelt zichzelf regelmatig de vraag: 
‘Zal deze wond genezen door middel van conservatieve the-
rapie of is een behandeling met huidtransplantaties geïndi-
ceerd?’ 
Om deze vraag te kunnen beantwoorden zullen de meeste 
artsen beamen dat het essentieel is om een adequate beoor-
deling van de ernst of ‘diepte’ van een brandwond te verrich-
ten. Deze beoordeling betreft een diagnose, maar indirect 
geeft het ook een prognose. Aan de hand van de diepte kan de 
te verwachten genezingstijd ingeschat worden en daarmee 
de uiteindelijke littekenkwaliteit. Wereldwijd is ‘klinische 
evaluatie’ de meestgebruikte methode om brandwonden te 
beoordelen. Door middel van visuele en tactiele inspectie 
van het wondoppervlak kan de brandwond worden toegewe-
zen aan een bepaalde categorie van een classificatiesysteem. 
In hoofdstuk 2 is de ontwikkeling van brandwondclassifica-
tiesystemen door de jaren heen beschreven en is geconclu-
deerd dat meerdere classificatiesystemen gelijktijdig worden 
gebruikt. Dit resulteert in misverstanden en het belemmert 
een juiste vergelijking tussen klinische studies. In hoofdstuk 
2 is daarom benadrukt dat het van groot belang is om tot 
een uniform systeem te komen, zowel in onderzoek als in de 
klinische beoordeling van patiënten met brandwonden. Dit 
kan mogelijk door standaardisatie worden bereikt. Derhalve 
hebben we een schema voorgesteld dat gebruikt kan wor-
den bij de beoordeling van brandwonden. Het schema bevat 
de volgende aspecten: de pathofysiologie, klinische symp-
tomen, de classificatie en mogelijke behandelmodaliteiten. 
Daarnaast omvat het schema de uitkomstmaten van laser 
Doppler imaging (LDI). Dit is een instrument dat de door-
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uitgemiddeld door het aantal patiënten en daardoor lager 
en acceptabel. Momenteel komen er andere 3D-technieken 
en meetinstrumenten op de markt, zoals de Structured 3D-
scanner™ (Occipital en Lynx laboratoria, Boulder, Colorado, 
USA). Deze scanner biedt mogelijk nog betere resultaten. 
We verwachten dat 3D-technieken in de toekomst niet al-
leen binnen de littekenevaluatie zullen worden gebruikt, 
maar ook binnen de reconstructieve chirurgie door middel 
van 3D-scannen en printen van patiëntspecifieke (bioactieve) 
weefselconstructies.
Een andere eigenschap van hypertrofische littekens is dat 
het litteken vaak rood is. In hoofdstuk 7 zijn hypertrofische 
littekens beoordeeld door verschillende technieken; LDI, een 
kleurmeter, subjectieve beoordeling en in het laboratorium 
door middel van een immunohistochemische kleuring van 
een biopt. Deze technieken richten zich in zekere zin alle-
maal op de roodheid van de littekens. Er is geconstateerd 
dat de uitkomstmaten van de technieken door elkaar heen 
worden gebruikt en soms worden verzameld onder de over-
koepelende term 'vascularisatie'. Dit kan voor verwarring 
zorgen en bovendien was nog nooit getest in hoeverre de 
uitkomsten van de technieken gecorreleerd zijn. In de stu-
die beschreven in hoofdstuk 7 is alleen een statistisch sig-
nificante correlatie gevonden tussen de waarden van de 
kleurmeter (erytheem) en de subjectieve beoordeling van 
de roodheid. Daarom is het van belang om in de toekomst 
nauwkeurig te definiëren welk eigenschap van een litteken 
men beoogt te meten. 
De meest experimentele studie van dit proefschrift is be-
schreven in hoofdstuk 8, waarin de geschiktheid van polari-
satie gevoelige optische coherentie tomografie (OCT) is on-
derzocht. Dit is een hightech-instrument dat in staat is om 
informatie te geven over de hoeveelheid collageen dat zich in 
littekens bevindt. OCT is een niet-invasieve techniek waarbij 
licht wordt gebruikt om beelden van ongeveer 1,5 mm weef-
sel in diepte te produceren. Er is geconcludeerd dat bepaalde 
eigenschappen van een litteken, gevormd door de lineair 
uitgelijnde collageenvezels, kunnen worden afgebeeld en 
gekwantificeerd met het polarisatie gevoelige OCT-systeem. 
Er zijn aanvullende studies nodig om de techniek verder te 
ontwikkelen met als doel om uiteindelijk minder tijd te be-

er dit voorjaar een aanvullende studie starten. Hierin wordt 
de validiteit van de FLIR ONE thermische camera getest in 
combinatie met klinische evaluatie. 

aspeCten van LittekenevaLuatie: het meten 
van roodheid, voLume en CoLLageendiChtheid

Naast de beoordeling van brandwonden omvat dit proef-
schrift een aantal hoofdstukken waarin diverse aspecten 
van littekenevaluatie worden beschreven. Als eerste werd 
gekeken naar de beoordeling van hypertrofische littekens en 
keloïden. Om de respons op behandelingen en/of interven-
ties te kunnen volgen, is het van belang om adequate litteke-
nevaluatie uit te voeren. Vanwege de opmerkelijke dikte van 
deze type littekens zijn behandelingen vaak gericht op het 
afvlakken van het litteken. Hierdoor is ‘volume’ een belang-
rijke littekeneigenschap om te beoordelen. Lange tijd was er 
geen meetinstrument beschikbaar om het volume op een 
niet-invasieve manier vast te stellen. De studie beschreven 
in hoofdstuk 6 laat zien dat driedimensionale (3D) stereofo-
togrammetrie gebruikt kan worden om het littekenvolume 
kwantitatief te meten voor onderzoeksdoeleinden. Voor de 
klinische follow-up van een individuele patiënt was de meet-
fout te hoog. De meetfout van een apparaat moet namelijk 
kleiner zijn dan de volumeverandering die klinisch relevant 
is. Echter, in een onderzoekspopulatie wordt de meetfout 

Figuur 1. Illustratie van de FLIR ONE thermografiecamera (links) en de meetmethode in de compatibele FLIR Tools-applicatie (Iphone of Ipad). 
Midden: normale foto waarbij het interessegebied binnen de brandwond en het referentiegebied vooraf waren gedefinieerd. Rechts: thermische en 
normale foto gecombineerd (Kleurenpalet: IJzer). De legendes tonen de maximale, minimale en gemiddelde temperatuur van cirkel 1 en 2, berekend 
door de applicatie. Het temperatuurverschil (ΔT) tussen beide cirkels werd verkregen door vergelijking van de gemiddelde temperatuur van de cirkels.

Figuur 2. Links: adherent litteken op de rug van een patiënt ontstaan na 
een fasciitis necroticans. Rechts: schematische weergave van de functionele 
glijlaag die de subcutis tussen de huid en de onderliggende structuren vormt. 
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necrotiserende fasciitis, waarbij niet alleen de huid maar 
ook de subcutis was aangedaan (figuur 2). Vettransplanta-
tie biedt de mogelijkheid om een dunne maar functionele 
glijlaag onder deze littekens te reconstrueren (figuur 3). In 
hoofdstuk 10 en 11 is de effectiviteit van een eenmalige be-
handeling met vettransplantatie aangetoond door het waar-
nemen van een verbeterde plooibaarheid (22% tot 28%) en 
littekenkwaliteit 3 en 12 maanden na de operatie. Dit is de 
eerste klinische studie waarbij het langetermijneffect van 
vettransplantatie op functionele littekenparameters is be-
oordeeld met behulp van een uitgebreid littekenprotocol. 
Vanwege het feit dat vettransplantatie niet vergoed werd in 
Nederland, heeft deze studie bijgedragen aan noodzakelijk 
bewijs voor de zorgverzekeraars. Op het moment van afron-
den van dit proefschrift, in juni 2017, is bekend geworden 
dat vettransplantatie voor de indicatie ‘vastzittende littekens’ 
is toegevoegd aan het basispakket.
De huidige resultaten kunnen worden uitgebreid door in de 
toekomst onderzoek te verrichten naar de functionele verbe-
tering en mobiliteit van patiënten na behandeling met vet-
transplantatie. Zeker wanneer meerdere vettransplantaties 
worden uitgevoerd op grotere littekens, is het van belang om 
het effect op de kwaliteit van het leven te onderzoeken. Naast 
de gepresenteerde klinische studies over de effectiviteit van 
vettransplantatie is een kort manuscript (‘Letter to the Edi-
tor’) toegevoegd aan dit proefschrift (hoofdstuk 12), waarin 
de resultaten van een gerandomiseerde, gecontroleerde stu-
die, uitgevoerd door collega's, zijn beschouwd. Met betrek-
king tot het opzetten van toekomstige studies op het gebied 
van vettransplantatie biedt dit opiniestuk een aantal overwe-
gingen. 

In hoofdstuk 13 zijn de conclusies van dit proefschrift be-
discussieerd en is een uiteenzetting gegeven wat betreft het 
toekomstperspectief binnen de brandwondenzorg. Onze 
onderzoeksgroep heeft nieuwe inzichten verkregen door de 
studies die in dit proefschrift zijn beschreven. Dit betreft in-
zicht in de classificatie van brandwonden, in uitkomstmaten 
voor de beoordeling van brandwonden en littekens en in het 
gebruik van juiste terminologie. Daarnaast is de effectivi-
teit van twee reconstructieve operatietechnieken beschre-
ven die kunnen bijdragen aan een betere littekenkwaliteit 
en daardoor kwaliteit van leven van patiënten. Tot slot zijn 
een aantal nieuwe projecten aangehaald, zoals de ontwikke-
ling van de Patient and Observer Scar Assessment Scale 3.0 
(POSAS), ‘big data’ en 3D-scannen en printen, omdat we van 
mening zijn dat deze projecten de komende jaren een be-
langrijke rol zullen spelen binnen de continue verbetering 
van de brandwondenzorg.
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kLinisChe effeCtiviteit van reConstruCtieve 
operatie teChnieken: perforatorgebaseerde 
interpositiepLastieken en autoLoge vettrans-
pLantatie

In het derde deel van dit proefschrift zijn chirurgische tech-
nieken geëvalueerd voor de behandeling van patiënten met 
contracturen en adherente littekens, met als doel hun le-
venskwaliteit te verbeteren. Vanwege de aanzienlijke beper-
kingen die in het dagelijks leven door littekencontracturen 
worden veroorzaakt, is het vaak nodig om deze littekens chi-
rurgisch te behandelen. Deze behandeling berust op het op-
heffen van de contractuur en vervolgens het opvullen van het 
defect met gezonde huid van elders. Hierdoor wordt meer 
ruimte en bewegingsvrijheid verkregen. Het is bekend dat 
de toegevoegde gezonde huid in zekere mate weer kan krim-
pen over de tijd heen. Daarom is het van belang om te onder-
zoeken welk type toegevoegde huid een aantal maanden na 
de operatie een zo optimaal mogelijk oppervlak behoudt. In 
een gerandomiseerde gecontroleerde studie (hoofdstuk 9) is 
de effectiviteit van perforatorgebaseerde interpositieplastie-
ken (inclusief onderliggende subcutis) vergeleken met full 
thickness skin grafts (FTSGs) ten behoeve van het opheffen 
van contracturen. Er is aangetoond dat de oppervlakte van de 
interpositieplastieken in een periode van 12 maanden stijgt 
tot 142% van het initiële oppervlak, terwijl 92% van het op-
pervlak van de FTSGs overblijft. Daarnaast was de uitein-
delijke littekenkwaliteit na een interpositieplastiek superieur 
ten opzichte van een FTSG en is een lager percentage ne-
crose in interpositieplastieken gevonden; 6% versus 17% in 
de FTSGs. Daarom wordt sterk aanbevolen, indien mogelijk, 
lokale perforatorgebaseerde interpositieplastieken te gebrui-
ken in plaats van FTSGs voor het opheffen van contracturen.
De studies aan het einde van dit proefschrift (hoofdstuk 10 
en 11) richten zich op het gebruik van autologe vettransplan-
tatie ten einde de littekenkwaliteit van adherente littekens 
te verbeteren. De geïncludeerde littekens waren veelal het 
gevolg van ernstige verwondingen, zoals brandwonden of 

Figuur 3. Vettransplantatie ter plaatse van een adherent litteken op het onder-
been. Het vet werd vanuit een 10mL of 1mL Luer-Lock met een V-dissector in 
verschillende banen onder het litteken geïnjecteerd. 


