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Samenvatting voor de leek 

Wanneer iemand brandwonden oploopt kan dit ernstige ge
volgen hebben, met name wanneer een groot deel van de huid 
aangetast is. Doorgaans zijn de wonden erg pijnlijk. Daarnaast 
kan de patiënt ernstig ziek worden omdat het functioneren 
van andere organen dan de huid, zoals de longen, de luchtwe
gen, de nieren en de bloedsomloop ook beïnvloed worden door 
de verbranding. In dergelijke omstandigheden kan een levens
bedreigende situatie ontstaan. 
De laatste decennia is de acute opvang van ernstig verbrande 
patiënten aanzienlijk verbeterd. Daardoor overleven steeds 
meer mensen en dienen dus ook steeds grotere brandwonden 
operatief behandeld te worden. Dergelijke wonden kunnen tot 
op heden alleen maar genezen door gebruik te maken van 
eigen, gezonde huid van de patiënt, omdat de getransplanteer
de huid anders wordt afgestoten. Maar als bijvoorbeeld meer 
dan tachtig procent van de huid verbrand is, dan is er slechts 
weinig gezonde huid beschikbaar voor huidtransplantatie. 
Door het transplantaat met speciale technieken te bewerken 
is het mogelijk geworden om met één transplantaat van de 
patiënt zelf een groot oppervlak behandelen. Helaas leidt deze 
behandeling tot ontsierende en vaak invaliderende littekens. 
Littekens vallen vaak op omdat ze qua kleur en structuur af
wijken van normale huid. De kleur wordt in belangrijke mate 
bepaald door de aanwezigheid van bloedvaten en pigment
cellen. De eerste maanden is er in het algemeen een overmaat 
aan bloedvaten waardoor littekens een rode kleur hebben. 



Daarnaast zijn de pigmentcellen onder- of oververtegenwoordigd 
waardoor de littekenkleur juist lichter of donkerder wordt dan de 
omringende huid. 
Net zoals gewone huid bestaat een litteken voornamelijk uit eiwit
ten, cellen, en diverse 'tussenstoffen'. Het meest voorkomende 
eiwit is het collageen, hetgeen de huid in belangrijke mate stevig
heid geeft terwijl het, wanneer het in de juiste structuur aangelegd 
is, de souplesse van de huid niet beperkt. Tijdens de littekenvorm
ing wordt een afwijkende collageenstructuur aangelegd waardoor 
de souplesse van het litteken verminderd. Daarnaast is het litteken 
meestal dikker dan normale huid doordat cellen teveel collageen 
en 'tussenstoffen' aanmaken. Een verdikt litteken wordt ook wel 
een hypertrofisch litteken genoemd. Het hobbelige aspect van het 
litteken, een ernstig ontsierende eigenschap, ontstaat doordat er 
niet overal evenveel weefsel aangemaakt wordt. 
Littekens krimpen na de verwonding. Dit krimpproces wordt ook 
wel contractie genoemd. Wanneer het krimpen van het litteken 
plaatsvindt bij een gewricht kan de beweeglijkheid van het ge
wricht verstoord worden hetgeen voor de patiënt invaliderend 
kan zijn. Het krimpen begint tijdens de fase wanneer er nog sprake 
is van een open wond. Het krimpproces van de wond is een logisch 
reactie -voor zover je van logisch mag spreken- wanneer dit be
schouwd wordt vanuit de evolutieleer. In de tijd dat er nog geen 
goede hygiëne was en er ook nog geen antibiotica beschikbaar 
waren, konden zelfs kleine brandwonden dodelijk zijn door het 
optreden van infecties. Des te sneller de wond dicht was, des te 
beter de overlevingskans. Immers, bacteriën hadden zo minder 
tijd om de wond, en zo ook het lichaam, binnen te dringen. 
De snelheid van de wondgenezing was daarom veel belangrijker 
dan het uiteindelijke cosmetische resultaat. 
In de huidige tijd kunnen zelfs mensen met zeer uitgebreide 
verbrandingen in leven gehouden worden wat als consequentie 
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heeft dat er dus ook veel grotere wonden geopereerd dienen te wor
den. Dat patiënten uitgebreide stugge, verdikte (hypertrofische) en 
gekrompen (gecontraheerde) littekens ontwikkelen komt mede 
daarom steeds vaker voor. Het belang van onderzoek naar de oor
zaken en het voorkómen en behandelen van littekenvorming is 
daarom evident. 

In dit proefschrift komen verschillende aspecten van brandwonden 
littekenbehandeling alsook littekenvorming aan bod. Om goed 
onderzoek te kunnen doen naar mogelijk betere behandelingen 
zijn betrouwbare methoden nodig om het eindresultaat te kunnen 
meten. Daarom zijn allereerst enkele methoden onderzocht om 
littekens beter te kunnen analyseren. Deze methoden zijn 
beschreven in de eerste drie hoofdstukken. In de tweede sectie, 
hoofdstuk 4 tot en met 6, worden verschillende facetten van 'nor
male' littekenvorming bestudeerd en beschreven. De laatste sectie 
van het proefschrift handelt over een veelbelovende experimentele 
behandeling met een kunsthuid. Hieronder zullen de drie secties 
van het proefschrift apart besproken worden. 

Littekenevaluatie 
hoofdstuk 1-3 

In de eerste drie hoofdstukken van het proefschrift worden metho
den beschreven waarmee verschillende aspecten van littekenvor
ming gemeten kunnen worden. In het eerste hoofdstuk wordt een 
overzicht gegeven van typische kenmerken van littekens zoals die 
reeds hierboven besproken zijn: een afwijkende kleur, toegenomen 
stugheid, toegenomen dikte en het krimpen. 
Vervolgens worden de methoden besproken waarmee deze ken
merken gemeten en geanalyseerd kunnen worden. Daarnaast wor
den aspecten bekeken zoals de collageenstructuur van de lederhuid. 
Het tweede hoofdstuk handelt over twee methoden die gebruikt 
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worden om het littekenoppervlak te meten. Deze metingen zijn 
van belang om de mate van krimp te kunnen bepalen. In de kliniek 
wordt zelden gebruikt gemaakt van dergelijke methoden voor litte
kenevaluatie. Dit komt waarschijnlijk omdat het lastig is om op 
onregelmatige en sterke gekromde vlakken metingen te verrichten. 
Het onderzoek dat beschreven is in hoofdstuk 2 laat echter zien dat 
het goed mogelijk is om met behulp van plastic sheets, waarop de 
littekencontouren worden overgetrokken, betrouwbare metingen 
te doen. Voor de meeste lichaamsoppervlakten blijkt de andere 
methode, een fotografische techniek, een hogere nauwkeurigheid 
te hebben en nog betrouwbaarder te zijn dan de metingen met 
behulp van plastic sheets. 

Een geheel ander aspect van metingen met betrekking tot litteken
vorming komt aan de orde in hoofdstuk 3. Het betreft hier een 
microscopische beoordeling van de structuur van het meest voor
komende eiwit in de huid: collageen. Er zijn grote verschillen 
tussen de collageenstructuur van normale huid en littekenweefsel. 
De collageenbundels van normale huid lopen in alle richtingen 
terwijl deze bundels in littekenweefsel overwegend in één richting 
lopen. In hoofdstuk 3 wordt aangetoond dat de beoordeling van 
deze structuur makkelijker en beter door een computerprogramma 
gedaan kan worden met behulp van een wiskundige techniek, de 
Fourier analyse, dan door vier getrainde beoordelaars. 

Littekenvorming 
hoofdstuk 4-6 
Hoofdstuk 4 tot en met 6 behandelen studies naar klinische en 
microscopische kenmerken van littekenvorming. In hoofdstuk 4 
wordt specifiek aandacht besteed aan de functie van een verbrande 
hand na een huidtransplantatie. Voorheen werd gesuggereerd dat 
een handverbranding snel, dat wil zeggen binnen een week, geope-
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reerd diende te worden om de handfunctie zo goed mogelijk te 
behouden. Tijdens de in hoofdstuk 4 beschreven studie kon geen 
relatie aangetoond worden tussen het moment van opereren en de 
handfunctie. Dit betekent dat het niet bezwaarlijk is om de operatie 
uit te stellen wanneer bijvoorbeeld de patiënt in een te slechte con
ditie is om geopereerd te worden. 
In hoofdstuk 5 wordt een studie beschreven over het krimpproces 
van een litteken. Ondanks dat het algemeen bekend is dat littekens 
krimpen, is er weinig bekend over de mate waarin dit gebeurt en 
de factoren waarvan dit afhankelijk is. Met behulp van de fotografi
sche oppervlakte meting methode, zoals beschreven in hoofdstuk 2, 
werden vele littekens bestudeerd. Er werd aangetoond dat littekens 
gedurende de eerste drie maanden een krimpproces vertonen. Na 
deze periode blijken littekens weer te gaan ontspannen zodat het 
oppervlak toeneemt. Deze studie, maar ook de klinische praktijk, 
laat echter zien dat littekens niet voldoende kunnen ontspannen. 
Mede daarom dient de plastisch chirurg vaak een operatie uit te 
voeren zodat de spanning van de littekens afneemt waardoor de 
huid en gewrichten beter kunnen functioneren. 
Hoofdstuk 6 geeft meer inzicht in de microscopische opbouw van 
littekens en normale huid. Het onderzoek concentreert zich op de 
collageenstructuur. Zo bleken collageenbundels in littekens veel 
dunner te zijn dan in normale huid en vertoonden de bundels veel 
minder variatie in hun beloop. Dit kan een belangrijke verklaring 
zijn voor de afname van de elasticiteit van littekens. Tevens werd 
aangetoond dat in de verschillende dieptelagen van normale huid 
meer variatie bestaat in dikte en de oriëntatie van de collageenbun
dels. Collageenbundels in littekenweefsel blijken over de gehele 
diepte even dun te zijn en eenzelfde richting aan te houden. Er werd 
voor littekens geen verschil gevonden tussen collageenbundels 
van gebieden met relatief weinig spanning over het litteken en 
gebieden die onderhevig zijn aan frequente spanning, bijvoorbeeld 
zoals die veroorzaakt wordt door spierkrachten die ontstaan bij ge
wrichten. Dit is opmerkelijk omdat doorgaans verondersteld wordt 
dat collageenbundels zich richten in dezelfde richting als de mecha
nische spanning. 
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De kunsthuid 
hoofdstuk 7-10 
Hoofdstuk 7 tot en met 10 zijn gewijd aan diverse aspecten van 
kunsthuid. Kunstmatig vervaardigde huid wordt gezien als een 
nieuwe oplossing voor de genezing van brandwonden waardoor 
littekenvorming beperkt zou kunnen blijven. Tot op heden zijn er 
vele, voornamelijk kleine, studies verschenen die pleiten voor het 
toepassen van een kunstmatige vervanger van de opperhuid, de 
lederhuid of zelfs de complete huid (de opperhuid en lederhuid 
samen). Deze studies worden in hoofdstuk 7 uiteengezet. 
In het Rode Kruis Ziekenhuis te Beverwijk werd een studie gestart 
waarbij de invloed van een kunstlederhuid op littekenvorming 
werd geëvalueerd. De kunstlederhuid werd tijdens een operatie 
samen met een huidtransplantaat aangebracht. Deze experimentele 
behandeling werd vergeleken met de huidige standaard behandel
ing, dat wil zeggen een huidtransplantaat zonder de kunstleder
huid. Zowel patiënten met acute brandwonden waarbij een huid
transplantatie nodig was alsook patiënten die een plastisch 
chirurgische correctie ondergingen van een brandwondenlitteken 
werden geïncludeerd. In hoofdstuk 8 wordt de klinische evaluatie 
beschreven van deze patiëntengroepen. 

Met betrekking tot de groep met plastisch chirurgische correcties 
zorgde de kunstlederhuid voor soepelere littekens drie maanden 
na de operatie. Bij metingen na één jaar was er nog steeds een 
positief effect meetbaar van de kunstlederhuid op de elasticiteit, 
alhoewel dit niet meer statistisch significant was. Er waren geen 
meetbare positieve resultaten ten gunste van de kunstlederhuid 
met betrekking tot de roodheid, pigmentatie, de dikte en het 
krimpen van het litteken. Voor de andere groep (acute brandwon
den) werd noch na drie maanden noch na eenjaar verschillen in 
de resultaten van de kunstlederhuid en gewone behandeling aan
getroffen. 



Perspectives on burn scar evaluation and artificial skin 

De verschillen tussen de resultaten van beide groepen, de litteken
correcties versus de acute brandwonden, wordt waarschijnlijk 
verklaard doordat het andere typen wonden betreft. Acute brand
wonden zijn vaak kwalitatief 'slechtere' wonden dan de wonden 
van de groep met plastisch chirurgische correcties. Brandwonden 
zijn vaak verontreinigd met bacteriën die het huidtransplantaat 
en de kunsthuid aan kunnen tasten. Bovendien is het wondbed 
van een brandwond niet altijd goed doorbloed. 
Hoofdstuk 9 beschrijft de microscopische analyse van dezelfde 
twee patiëntengroepen en behandelingen zoals die in hoofdstuk 8 
beschreven zijn. Voor de analyse werden kleine biopten genomen 
van de behandelde gebieden eenjaar na de operatie. Er bleken geen 
verschillen te zijn tussen de behandeling met de kunstlederhuid en 
de standaardbehandeling. 

In hoofdstuk 10 wordt beschreven welke typen weefsels van de pa
tiënt geschikt zijn voor het afnemen van fibroblasten. Fibroblasten 
zijn de meest voorkomende cellen van de lederhuid. Nadat er grote 
aantallen fibroblasten gekweekt zijn kunnen ze gecombineerd wor
den met de kunstlederhuid waardoor een 'levende' kunstlederhuid 
wordt verkregen. Tijdens dierproeven bleek dat de toevoeging van 
fibroblasten aan de kunstlederhuid kan leiden tot een betere 
kwaliteit van het litteken. In hoofdstuk 10 wordt aangetoond dat de 
gezonde, onverbrande lederhuid de beste bron is voor fibroblasten. 
Ook bleek het mogelijk om fibroblasten te kweken uit vetweefsel 
en uit operatief verwijderde verbrande huid. De kwaliteit en 
kwantiteit van de gekweekte fibroblasten die verkregen waren 
uit vetweefsel en verbrande huid was beduidend minder dan de 
kwaliteit en kwantiteit van fibroblasten die gekweekt waren uit 
normale huid. 



Daar meta-analyses zich alleen 
kunnen baseren op gepubliceerde 
studies dient getwijfeld te worden 
aan de juistheid van die conclusies 
zolang studies met een negatieve 
resultaat onderhevig blijven aan 
'publicatiebias'. 


