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Samenvatting

Samenvatting
Dit proefschrift richt zich op drie aspecten van de wondzorg. Het eerste deel omvat de 
totstandkoming van wetenschappelijk bewijs voor effectieve behandeling en verzorging 
van patiënten met (acute) wonden (deel I). Het tweede deel betreft de beoordeling en de 
waardering van patiënten met littekenvorming na een specifieke acute wond, namelijk 
de wond die achterblijft na een huidtransplantatie; een donorsite wond (deel II). Tot slot 
wordt het beschikbare wetenschappelijk bewijs ten aanzien van geprioriteerde klinische 
dilemma’s in de acute wondzorg gecombineerd met klinische expertise om te komen tot 
de eerste Nederlandse, wetenschappelijk onderbouwde, interdisciplinaire richtlijn voor 
patiënten met acute wonden (deel III). 

Deel I:  Acute wond genezing
Wetenschappelijke bewijsvoering lijkt in de wondzorg moeizamer tot stand te komen 
dan in andere medische vakgebieden. Mogelijke oorzaken hiervoor kunnen zijn; de grote 
variatie in wondetiologieën, variatie in patiëntkarakteristieken, hoge kosten en de grote 
diversiteit aan behandelingsmogelijkheden. 

In hoofdstuk 2 wordt een longitudinale trendanalyse beschreven die de verschillen 
in publicaties over wondzorg en over borstkanker in de afgelopen vijftig jaar heeft 
vergeleken. De resultaten laten een 30-voudige stijging van publicaties zien voor 
wondzorg in vergelijking met een 70-voudige stijging voor publicaties over borstkanker. 
Wondzorgpublicaties hebben naast het achterblijven in hoeveelheid, oftewel kwantiteit, 
ook te maken met achterblijven in sterkte van wetenschappelijke bewijsvoering, oftewel 
kwaliteit. Er is slechts een gering aantal studies met hoge methodologische kwaliteit 
gevonden, zoals gerandomiseerde onderzoeken, systematische literatuur onderzoeken 
of wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen. Ondanks het achterblijven van publicaties 
in de wondzorg is sterk wetenschappelijk bewijs wel degelijk beschikbaar en zou het 
ook moeten worden toegepast in de besluitvorming door artsen, verpleegkundigen en 
patiënten over optimale wondzorg.

Om deze besluitvorming te ondersteunen met het best beschikbare wetenschappelijke 
bewijs beschrijft hoofdstuk 3 een meta-review over 44 systematische literatuur-
onderzoeken uit de Cochrane Library. Dit geeft een overzicht van lokale en 
systemische interventies in de wondzorg, inclusief een gradatie voor de sterkte van het 
wetenschappelijke bewijs. Op grond hiervan zijn in totaal 109 conclusies geformuleerd 
ten aanzien van de behandeling en preventie van veneuze ulcera (30), acute wonden (30), 
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decubitus wonden (15), diabetische ulcera (14), arteriële ulcera (12) en samengestelde 
complexe wonden (8). Op basis van deze conclusies wordt een aantal wetenschappelijk 
onderbouwde aanbevelingen gedaan om de besluitvorming te ondersteunen van artsen 
en verpleegkundigen voor met name patiënten met gecompliceerde wonden. Tot slot stelt 
dit hoofdstuk enkele kennislacunes in de wondzorg vast met betrekking tot de effectieve 
behandeling van donor site wonden na een huidtransplantatie en de effectiviteit van 
vele wondmaterialen voor (acute) wonden. In de toekomst zouden deze niches moeten 
worden opgevuld met sterk wetenschappelijk bewijs. 
Sterk wetenschappelijk bewijs komt tot stand wanneer een klinische onderzoeksvraag 
wordt beantwoord in wetenschappelijk onderzoek met een deugdelijke studieopzet. 
Wanneer de vraag het domein ‘effectiviteit’ betreft, zoals in de hierboven vastgestelde 
kennislacunes (hoofdstuk 3), heeft een gerandomiseerde studie opzet de voorkeur. 
Echter in hoofdstuk 2 is vastgesteld dat deze studie opzet in de wondzorg weinig 
voorkomt, vanwege praktische bezwaren die veel wondenexperts menen te hebben. In 
hoofdstuk 4 is daarom, in samenwerking met internationale wondzorgexperts, een 
uniforme standaard opgesteld voor de optimale opzet en uitvoering van toekomstige 
gerandomiseerd klinisch onderzoek naar effectieve wondzorgbehandelingen. 

Het uitsluitend verbeteren van een studie opzet en de uitvoering daarvan leidt helaas niet 
altijd tot een verbetering van de rapportage. Transparante en gestructureerde rapportage 
is van belang om volledig geïnformeerde besluitvorming mogelijk te maken. Selectieve 
rapportage van positieve resultaten of complicaties kunnen leiden tot publicatiebias en 
onjuiste of onvolledige informatie voor de besluitvorming. In hoofdstuk 5 is wederom 
een standaard geformuleerd met dezelfde experts als vervolg op hoofdstuk 4, die de 
schrijver van gerandomiseerd klinisch wondonderzoek stap-voor-stap ondersteunt bij de 
beschrijving van alle studie resultaten (Hoofdstuk 5). 

Gebruik makend van de hierboven beschreven schema’s, beschrijft hoofdstuk 6 
een multicenter, 6-armige, gerandomiseerde klinische studie (RCT). Hierin zijn 
de meest gebruikte en veelbelovende verbandmaterialen voor donorsite wonden 
na een huidtransplantatie onderzocht bij 289 volwassen patiënten. De tijd tot 
complete wondgenezing was 7 dagen (oftewel 30%) korter bij het gebruik van een 
hydrocolloïdverband in vergelijking met de vijf overige materialen, te weten alginaten, 
folies, gazen, hydrofibers en siliconen. De pijnscores waren over het algemeen laag en 
enigszins lager in de foliegroep. Patiënten die behandeld werden met gaasverbanden 
hadden een twee maal hogere kans op een infectie van de donorplaats in vergelijking met 
de andere behandelgroepen. Op basis van de verkorte tijd tot wondgenezing raden we het 
gebruik van hydrocolloïden aan en op basis van het verhoogde infectierisico raden we het 
gebruik van gazen af voor patiënten met donorsite wonden. 
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Deel II:  Littekenvorming
In de hierboven beschreven RCT hebben we gebruik gemaakt van een betrouwbare 
en valide littekenschaal, de ‘Patient Observer Scar Assessment Tool’ (POSAS), 
waarmee patiënten en zorgverleners de kwaliteit van het litteken kunnen beoordelen. 
De littekenkwaliteit kan in vivo of door middel van digitale foto’s worden beoordeeld. 
Echter, het is onduidelijk of deze twee verschillende methodes de resultaten van de 
littekenkwaliteit beïnvloeden. 

In hoofdstuk 7 beschrijft een onderzoek waarin we kijken of in vivo beoordelingen van 
zorgverleners overeenkwamen met de beoordelingen van zorgverleners van digitale foto’s 
bij 119 patiënten met donorsite littekens. Daarnaast is de validiteit van het ‘Observer Scar 
Assessment Tool’ (OSAS) instrument getest met behulp van de resultaten uit de RCT 
beschreven in hoofdstuk 6. De resultaten van deze inter-methode overeenstemming 
studie laten een beperkte overeenkomst zien tussen de in vivo beoordelingen en die van 
digitale foto’s voor donorsite littekens (de intra-class correlatie coëfficiënt op zijn hoogst 
0,47 en 0,45) en een gematigde betrouwbaarheid van deze beide methoden. Derhalve 
leidden beide methoden tot significant verschillende beoordelingen van de donor 
sites. Op basis van bovenstaande bevindingen lijkt het OSAS instrument voor digitale 
foto’s geen geschikt vervangend meetinstrument voor donorsite littekens en raden we 
vooralsnog de in vivo OSAS beoordelingen aan.

Naast het nauwkeurig meten van de littekenkwaliteit, is kennis van het oordeel van de 
patiënt, oftewel de tevredenheid, essentieel voor de zorgverlener om op de verwachtingen 
van de patiënt met een donorsite litteken te anticiperen. Tevens speelt die waarneming 
van de patiënt een belangrijke rol bij een geïnformeerde en gezamenlijke besluitvorming 
ten aanzien van de wondbehandeling. 

In hoofdstuk 8 zijn de waarnemingen van de kwaliteit van het donorsite litteken bij 
106 patiënten door 11 zorgverleners vergeleken. Daarnaast onderzochten we welke 
littekenkarakteristieken de algemene tevredenheid van patiënten of beoordelaars het 
meest beïnvloedden. De resultaten van deze inter-beoordelaar overeenstemming studie 
toonden aan dat patiënten en zorgverleners niet overeenstemden wanneer de POSAS 
werd gebruikt om de kwaliteit van een donorsite litteken te beoordelen. Jeuk en reliëf 
voorspelden de “algemene tevredenheid” van patiënten het beste. Voor zorgverleners 
waren pigmentatie en plooibaarheid van het litteken de sterkst voorspellende onderdelen 
voor hun “algemene tevredenheid”. Resultaten van deze studie benadrukken daarmee 
het subjectieve karakter van de ervaren littekenkwaliteit en de verschillen die kunnen 
bestaan tussen de zorgverleners en patiënten. Omdat een litteken wel degelijk invloed 
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heeft op de kwaliteit van leven van de patiënt, dient een zorgverlener zich bewust te 
zijn van het verschil in littekenwaardering tussen patiënt en zorgverlener en daarmee 
rekening te houden bij de besluitvorming over de wondbehandeling en littekenpreventie. 

Hoofdstuk 9 beschrijft een follow-up studie waarin we de klinische veranderingen van 
littekenkwaliteit van donorsite littekens onderzochten gedurende de uitrijping van het 
litteken. Al drie maanden na de split skin graft operatie en ook na langere tijd beoordelen 
patiënten en zorgverleners de littekenkwaliteit als hoog. Gedurende deze follow-up 
periode is de littekenkwaliteit nog significant verbeterd, ook al was dit maar een klein 
verschil. We raden dan ook aan om deze klinische verbetering over tijd mee te nemen 
in de preoperatieve informatie voorziening aan de patiënt. Daarmee wordt bijgedragen 
aan het scheppen van reële verwachtingen van de patiënt ten aanzien van het donorsite 
litteken na een huidtransplantatie. 

Deel III:  Richtlijnontwikkeling
De longitudinale trend analyse in hoofdstuk 2 liet opvallend weinig publicaties over 
richtlijnen zien in de wondzorg en zelfs geen enkele richtlijn voor de behandeling van 
patiënten met acute wonden. Om zorgverleners toch te ondersteunen met op maat 
gemaakte en door wetenschap onderbouwde aanbevelingen voor klinische dilemma’s in de 
acute wondzorg, hebben we een landelijke interdisciplinaire richtlijn ontwikkeld volgens de 
algemeen geldende Evidence-Based Richtlijn Ontwikkelmethode (Hoofdstuk 10). 

Met 10 verschillende disciplines en een zorgverzekeraar behandelt deze richtlijn klinische 
vraagstukken betreffende wondreiniging, pijnbestrijding, instructies aan de patiënt, 
verbandmaterialen en organisatie van wondzorg. Uit een knelpunten analyse is gebleken 
dat deze onderwerpen door zorgverleners en patiënten als dilemma’s of controverses in 
de praktijk worden ervaren. 

De richtlijn geeft een antwoord op de vijf bovenstaande vragen met 38 aanbevelingen die 
grotendeels zijn samengevat in twee stroomdiagrammen. De stroomdiagrammen bieden 
zorgverleners keuze ondersteuning voor de methode van reiniging, verbandmaterialen 
en zowel systemische als lokale pijnbestrijding. Wanneer deze richtlijn wordt 
geïmplementeerd en nageleefd door de betrokken disciplines zal dat hoogstwaarschijnlijk 
de kwaliteit van de acute wondzorg voor patiënten verbeteren en de huidige variatie in 
deze zorg doen afnemen. 
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Tot slot bediscussiëren we in hoofdstuk 11 het gehele proefschrift. Waarbij problemen 
en toekomstige perspectieven ten aanzien van acceptatie van wetenschappelijk bewijs en 
patiënten voorkeuren worden beschreven. In dit proefschrift pleiten we niet alleen voor 
de ontwikkeling van sterk wetenschappelijk bewijs maar ook voor de integratie van dit 
bewijs in de dagelijkse praktijk. 
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