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objectieve meetinstrumenten

Een overzicht van de beschikbare objectieve niet invasieve 
meetinstrumenten met hun klinimetrische eigenschappen 
wordt gegeven in tabel 2.

1. kleur

Instrumenten die de kleur meten maken gebruik van de 
verhouding tussen gereflecteerd en invallend licht. De twee 
principes die het meest toegepast worden zijn tristimulus 
colorimetrie en narrow-band spectrofotometrie.
Tristimulus colorimetrie geeft de kleur weer zoals het mense-
lijk oog deze ziet in drie verschillende uitkomstwaarden: L*, de 
lichtheid (helderheid); a*, de mate van groen of rood; en b*, de 
mate van geel of blauw. De a* wordt bij dit principe gebruikt 
om de mate van erytheem te beoordelen en de L* en b* geven 
samen een indruk over de mate van pigmentatie [5]. Voorbeel-
den van dit type meetapparaat zijn de 'Minolta Chromameter 

inleiding

Littekens worden meestal als cosmetisch storend ervaren en kunnen 
bovendien aanleiding zijn voor functionele en psychische klachten. Een 
afwijkende kleur, toename van dikte of zelfs keloïdvorming (figuur 1), 
reliëf en stugheid alsmede veranderingen in het littekenoppervlak (ex-
pansie of contractie) blijken, gelet op de beschikbare literatuur, de meest 
relevante klinische eigenschappen. Een uitgebreide toelichting op deze 
littekeneigenschappen vindt u in de review, verschenen in het eerste 
nummer van het NTPC ('Methoden voor littekenevaluatie deel 1: subjec-
tieve meetinstrumenten'). Om de uitkomstmaten van klinische studies te 
meten wordt zowel gebruikgemaakt van subjectieve als objectieve meet-
instrumenten. In deze review wordt een overzicht gegeven van de meest 
geschikte objectieve meetinstrumenten die nu beschikbaar zijn. Hierbij 
wordt tevens de klinimetrie (= meten van klinische verschijnselen) van 
deze meetinstrumenten 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).

Methoden voor littekenevaluatie deel 2: 
objectieve meetinstrumenten
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Klinimetrische principes Uitleg Statistische testen

Betrouw-

baarheid [1] 

Intrabeoor-

delaar 

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] 

Interbeoor-

delaar 

Verkrijgen meerdere beoordelaars, i.g.v. 

numerieke data,  hetzelfde resultaat als met 

het instrument dezelfde persoon gemeten 

wordt? 

Variatie tussen 

meerdere 

beoordelaars

Validiteit [3] 
Meet het meetinstrument daadwerkelijk wat het zou moeten 

meten? 

Pearson’s of 

Spearman’s 

Rho correlatieco-

efficient

≤ 0,3 = zwak [4] 

0,3-0,6 = matig [4] 

≥ 0,6 = sterk [4] 

Tabel 1. Overzicht van de klinimetrische principes die frequent getest worden voor littekenevaluatie instrumenten. ICC = Intraclass Correlation Coef-
ficient.
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CR-200 en CR-300' [6] (Minolta Camera Co., Osaka, Japan) en 
de Labscan XE [7] (Hunter Associates Inc., Texas, USA). 
Narrow-band spectrofotometrie meet de kleur volgens een an-
der principe: de vascularisatie en pigmentatie wordt gemeten, 
waarbij respectievelijk het erytheem en melanine bepaald wordt. 
Deze meetmethode is gebaseerd op de absorptie van rood en 
groen licht door respectievelijk hemoglobine en melanine. [8] 
De 'DermaSpectrometer' [6] (Cortex Technology, Hadsund, De-
nemarken) en 'Mexameter' [9] (Courage and Khazaka, Keulen, 
Duitsland) zijn voorbeelden van dit type meetapparaat.

Het bepalen van de validiteit van kleurmeetinstrumenten 
blijft lastig. met name omdat een hoge mate van vascula-
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Interbeoordelaar
betrouwbaarheid
gezonde huid*

Interbeoordelaar
betrouwbaarheid
littekens*

Validiteit voor littekens Prijs**

Kleur

DermaSpectrometer - Vascularisatie: 0,72
Pigmentatie: 0,94

Vascularisatie: 0,50a

Pigmentatie: 0,32a [6]
Niet meer 
commercieel 
verkrijgbaar

Labscan XE Vascularisatie: 0,92 
Pigmentatie: 0,95-0,96 [7]

Vascularisatie: 0,50  
Pigmentatie: 
0,88-0,99 [7]

Vascularisatie: 0,72a met VSS
Pigmentatie: 0,50-0,83a met VSS [7]

€ 21.000

Mexameter Vascularisatie: 0,97
Pigmentatie: 0,99 [9]

Vascularisatie: 
0,82-0,97
Pigmentatie: 
0,95-0,98 [9]

Vascularisatie: 
0,52-0,65a met VSS [9]
Pigmentatie: 
0,37-0,50a met VSS [9]

€ 11.275

Minolta Chromameter 
CR-200 or CR-300

Vascularisatie: 0,92
Pigmentatie: 0,97-0,99 [32]

Vascularisatie: 0,75
Pigmentatie: 0,73-0,89

Vascularisatie: 
0,42a met POSAS [6]
Pigmentatie: 
0,23-0,24a met POSAS [6]

Niet meer 
commercieel 
verkrijgbaar

Dikte

Dermascan C 0,85 [9] 0,89-0,91 [9] 0,41-0,50a met 
littekenhoogte score VSS [9] 

> € 33.155

TUPS - 0,84 [10] 0,34b met 
littekenhoogte score VSS [10]

€ 13.080

Reliëf

PRIMOS 0,74 [13] 0,82 [13] 0,53-0,70b met 
reliëf score POSAS [13]

€ 33.585

Plooibaarheid

Cutometer 0,75-0,85 [14] 0,35-0,76 [14] 0,29-0,53a met 
plooibaarheid score POSAS [14]

€ 4.425

DermaLab - - 0,38-0,44b met Dermaflex [15] € 5.110

Tonometrie 0,82-0,91 [33] - 0,44-0,46b met 
plooibaarheid score VSS [18]

€ 320-650 

Dermal Torque meter  - - Zwakc met Cutometer [20] € 11.660

Reviscometer 0,66-0,86 [34] 0.75-0.94 [34] - € 6.700

Oppervlakte

Transparante (acetaat)
film

0,48-0,88 [31] - Goedc [31] < € 5

Digitale planimetrie Visitrak: 0,99 [28, 35] 
(wonden)

- Visitrak: 
0,99c met digitale planimetrie [28]
Videometrie: 
0,94d met transparante film [29]

Visitrak: niet meer 
commercieel 
verkrijgbaar 
Videometrie: 
± € 11.110

Fotogrammetrie 0,72-0,93 [31] - Goed met artificiële tekening van 
bekende oppervlakte op gezonde 
huidc [31]

-

Stereofotogrammetrie - 0,98b [36] (wonden) MAVIS***: 
0,94c met transparante film [30]

MAVIS: € 15.660

Tabel 2. Overzicht van de klinimetrische beoordeling van verschillende objectieve meetinstrumenten, opgesplitst per littekeneigenschap.
* = de betrouwbaarheid wordt weergegeven door de Intraclass Correlation Coefficient (ICC) en betreft de “single measure ICC”. ** = de prijs is ge-
baseerd op de wisselkoers USD-Euro’s van mei 2010. *** MAVIS = Measurement of Area and Volume Instrument System.  a = Spearman’s Rho 
Correlation Coefficient, b = Pearson’s Correlation Coefficient, c = Correlation coefficient unknown, d = “Average measure ICC van 4 beoordelaars”.
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De TUPS (Tissue Ultrasound Palpation System) [10] (Bio-
medical Ultrasonic Solutions, Hong Kong, China) en de 
'Dermascan C' [9] (Cortex Technology, Hadsund, Denemar-
ken) zijn niet invasieve meetinstrumenten, die de histologi-
sche littekendikte meten op basis van geluidsgolven (echo). 
Beide apparaten hebben een vergelijkbare klinimetrische 
waardering en zijn geschikt om littekendikte objectief te me-
ten.

3. reliëf

Het merendeel van de objectieve meetinstrumenten meet 
het reliëf in een twee stappen procedure: nadat een negatie-
ve siliconenreplica ('SILFLO® siliconen polymeer', Flexico 
Developments Ltd., Hertfordshire, Engeland) van de huid 
of het litteken is gemaakt, kan deze replica op verschillende 
manieren geanalyseerd worden. Het maken van deze repli-
ca is een betrouwbare procedure [11], maar kan lang duren 
(variërend van één minuut tot 24 uur). Verdere analyse kan 
vervolgens verricht worden door middel van 'Mechanische, 
Optische, Laser, Transparantie of “Interference Fringe 
Projection” Profilometrie'. [12] Omdat deze technieken 
onvoldoende klinimetrisch getest zijn, worden ze hier niet 
gedetailleerd besproken. Daarnaast blijft het onduidelijk 
of deze methoden geschikt zijn om littekenreliëf te meten 
(meestal worden ze voor analyse van rimpels in gezonde 
huid gebruikt) en of deze methoden in een klinische set-
ting toepasbaar zijn. 

Naast indirecte profilometrie kan littekenreliëf ook direct 
gemeten worden. De 'PRIMOS' (Phaseshift Rapid In vivo 
Measurement Of the Skin, GFMesstechnik GmbH, Teltow, 
Duitsland) is hiervoor een geschikt meetinstrument. [13] De 
PRIMOS projecteert parallelle digitale strepen. Vervolgens 
wordt het gereflecteerde licht geabsorbeerd door een CCD-
chip van een hoge resolutie camera, waarna een digitaal 
driedimensionaal plaatje verkregen wordt. Dit plaatje kan ge-
analyseerd worden met gespecialiseerde software (figuur 2). 
Ondanks dat dit meetapparaat relatief omvangrijk en kostbaar 
is, is het praktisch hanteerbaar en lijkt het de beste keuze op 
dit moment om littekenreliëf te meten. 

risatie de pigmentatie kan maskeren. Dit probleem geldt 
voor de subjectieve beoordeling door artsen, maar evenzo 
voor objectieve meetinstrumenten. Voor het valideren van 
een meetapparaat wordt op dit moment de waarde van het 
meetinstrument gecorreleerd aan een subjectieve score (de 
'gouden standaard'). Aangezien echter deze gouden stan-
daard bij een hoge mate van vascularisatie een onbetrouw-
bare pigmentatiescore geeft, blijft het lastig de validiteit van 
kleurmeetinstrumenten te bepalen. 

Op dit moment zijn op basis van betrouwbaarheidsstudies 
de Minolta Chromameter en de Mexameter de meest ge-
schikte apparaten voorhanden om de vascularisatie en pig-
mentatie van littekens te meten. De Labscan XE blijkt on-
praktisch voor de dagelijkse praktijk.

2. dikte

Klinisch wordt de littekendikte gemeten door deze te verge-
lijken met de omliggende gezonde huid, terwijl bij een his-
tologische evaluatie de gehele dermale laag, die ook onder 
de oppervlakte zit, gemeten wordt. Op dit moment geldt een 
biopt nog als gouden standaard. Deze methode kent echter 
ook verschillende nadelen: niet alleen wordt de patiënt belast 
met een kleine ingreep, maar bovendien kunnen de analyses 
beïnvloed worden door o.a. het krimpen en manipuleren van 
het weefsel bij het verwerken van biopt.

Figuur 1. Keloïd rondom de navel, ontstaan na een laparoscopi-
sche ingreep.

Figuur 2A. Lineair litteken. Figuur 2B. Hetzelfde litteken na analyse met de PRIMOS software 
en het wegfilteren van de haren en de grove lichaamscontouren.
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Bij het meten van oppervlakte blijkt het vaak lastig om de 
buitengrens van een wond of litteken te bepalen. Daarnaast 
kunnen de metingen aanzienlijk beïnvloed worden door 
plooien en welvingen van lichaamsdelen (gelaat, extremitei-
ten). Dit laatste geldt met name voor fotogrammetrie: eerder 
onderzoek heeft uitgewezen dat bij aanzienlijke welvingen 
van lichaamsdelen overtrekken op transparante (acetaat)film 
betrouwbaarder is. [31]

Concluderend is fotogrammetrie een geschikte meetmetho-
de voor gebieden met weinig kromming en reliëf. Echter, 
indien dit wel het geval is heeft overtrekken op transparante 
film de voorkeur.

conclusie

De laatste decennia is betrouwbare en valide littekenevalu-
atie toenemend belangrijk geworden.
Voor objectieve littekenevaluatie van de littekeneigenschap-
pen kleur, dikte en reliëf is er recent een aantal nieuwe meet-
instrumenten beschikbaar gekomen en zijn er aanvullende 
klinimetrische data bekend geworden. Desalniettemin moe-
ten de meest geschikte meetinstrumenten voor deze eigen-
schappen nog bepaald worden. Daarentegen, voor de litteke-
neigenschappen plooibaarheid en oppervlakte hebben er de 
laatste jaren weinig nieuwe ontwikkelingen plaatsgevonden. 
Voor plooibaarheid is de Cutometer het meest geschikte en 
meest gebruikte meetinstrument. Voor oppervlaktemetin-
gen, waarvoor al op het gebied van wonden uitgebreid on-
derzoek was verricht, zijn er verschillende betrouwbare en 
valide technieken beschikbaar, variërend van transparante 
(acetaat)film tot ingewikkelde camerasystemen. Het uitein-
delijke meetinstrument van keuze blijft hierbij afhankelijk 
van het te meten gebied en het beschikbare budget.
In dit artikel is een overzicht gegeven van de meest geschikte 
objectieve meetinstrumenten. Per littekeneigenschap heb-
ben we de meest geschikte meetinstrumenten, die op dit 
moment op de markt zijn, aangeraden. Objectieve meet-
instrumenten genieten meestal de voorkeur boven subjec-
tieve littekenevaluatieschalen, omdat deze objectieve instru-
menten niet onderhevig zijn aan 'observer bias'. Ondanks 
de evidente voordelen van objectieve meetinstrumenten 
bepleiten wij voor een ideale littekenevaluatie een combi-
natie van subjectieve en objectieve meetinstrumenten. Voor 
onderzoeksdoeleinden zijn objectieve kwantificeerbare data 
het meest bruikbaar, maar uit klinisch en praktisch oogpunt 
is een subjectieve littekenevaluatieschaal sneller ingevuld en 
goedkoper. Daarnaast kan met behulp van een littekenevalu-
atieschaal de mening van de patiënt meegenomen worden. 
Een punt dat echter altijd zorgvuldig bekeken moet worden 
is welke selectie van littekenevaluatieschalen en -instrumen-
ten relevant is voor de uit te voeren studie. Het doel van de 
studie moet bepalen welke arsenaal aan meetinstrumenten 
het beste gebruikt kan worden: in onderzoek met keloidale 
littekens zal littekendikte en littekenvolume evaluatie zeer 
belangrijk zijn, terwijl in onderzoek naar een dermaal sub-
stituut littekenelasticiteit een belangrijke te meten uitkomst-
parameter is.

4. Plooibaarheid
De 'Cutometer' (Courage and Khazaka Electronic, Keulen, 
Duitsland) is het meest gebruikte instrument om de plooi-
baarheid te meten. [14] De mate van uitrekking van de huid 
wordt gemeten door in intervallen negatieve zuigkracht uit te 
oefenen. De 'DermaLab' (Cortex Technology, Hadsund, De-
nemarken), vervanger van de 'Dermaflex', meet volgens het-
zelfde principe. [15] Een ander meetmechanisme is tonome-
trie, waarbij druk wordt uitgeoefend, waardoor de stevigheid 
en flexibiliteit van gezonde huid en littekens gemeten kan 
worden. [16] Voorbeelden van tonometers zijn de 'Cicatro-
meter' [16], 'Pneumatonometer' [17] en 'Tissue Tonometer'. 
[18] De laatste jaren is de 'Durometer' de meest gebruikte 
tonometer. [19] Een algemeen nadeel voor deze meetmetho-
de is dat metingen over bot- of kraakbeenachtige structuren 
die vlak onder de huid liggen (bijv. handen, gelaat) minder 
betrouwbaar zijn. [19] Plooibaarheidsmeetinstrumenten die 
werken via draaikracht of via het uitoefenen van kracht in 
het horizontale vlak van de huid, zoals de 'Dermal Torque 
Meter' [20] (Dia-stron, Andover, Engeland) worden weinig 
meer gebruikt. 
De 'Reviscometer® RVM 600' (Courage and Khazaka Elec-
tronic, Keulen, Duitsland) is een meetinstrument dat veron-
dersteld wordt de anisotropie van gezonde huid en littekens 
te meten alsook elastische en viscoelastische aspecten. [21] 
Het apparaat meet de tijd die een akoestische golf nodig 
heeft om van sensor A naar B te komen. Alhoewel dit ap-
paraat betrouwbaar meet [21], is er nog onvoldoende bekend 
over de validiteit.

Op dit moment lijkt de Cutometer de beste keuze om de 
plooibaarheid van littekens objectief te meten. 

5. oppervlAkte

Planimetrie (het meten van oppervlakte) is relevant om de 
mate van littekencontractie of -expansie te meten. De meest 
simpele en gebruikte planimetriemethode is het overtrekken 
van het litteken op, bijvoorbeeld, een transparante (acetaat)
film. [22, 23] Het oppervlak kan vervolgens bepaald worden 
door het aantal vakjes binnen de tekening te tellen of door 
middel van digitale beeldanalyse. [22-27] Een andere vorm 
van digitale planimetrie is overtrekken op een digitale tablet 
('Visitrak', Smith and Nephew, London, Engeland)) [28] en 
overtrekken op een digitale foto (VERG 'Videometer', Vista 
Medical, Winnipeg, Canada). [29]

Bij 'fotogrammetrie', wordt een speciale camera op een ge-
standaardiseerde afstand gehouden met projectie van een 
gekalibreerd raster. Echter, omdat het ingewikkeld blijft een 
driedimensionaal beeld in een tweedimensionale foto om 
te zetten, is 'stereofotogrammetrie' ontwikkeld. Stereofoto-
grammetrie is fotogrammetrie dat uitgebreid is met twee 
camera’s (bijvoorbeeld 'Measurement of Area and Volume 
Instrument System' (Medical Imaging Research Group, 
Glamorgan, Engeland)). [30] Het nadeel van stereofotogram-
metrie is dat het kostbaar, ingewikkeld en arbeidsintensief 
is. Dit maakt het gebruik (in een klinische setting) beperkt. 
[27, 30]
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sAmenvAtting

Littekens kunnen leiden tot vele functionele, cosmetische en psy-
chische problemen. Klinisch relevante eigenschappen van litte-
kens zijn veranderingen in kleur, dikte, reliëf, plooibaarheid en 
littekenoppervlakte (contractie of expansie). Deze littekeneigen-
schappen hebben invloed op het oordeel, zowel van de patiënt als 
de behandelend arts, over een litteken. 
Inmiddels zijn verscheidene meetinstrumenten beschikbaar voor 
de evaluatie van littekens die bij kunnen dragen aan het uitvoeren 
van evidence-based medicine in onderzoek naar littekenvorming 
en  -behandeling. Deze meetinstrumenten kunnen worden on-
derverdeeld in subjectieve littekenscorelijsten en objectieve meet-
instrumenten. In deze review wordt een overzicht gegeven van 
de relevante objectieve meetinstrumenten voor littekenevaluatie. 
Daarnaast worden de klinimetrische eigenschappen van deze 


