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Dit proefschrift is geschreven vanuit de praktijk van een brandwondencentrum 

en gaat vooral over kinderen met brandwonden. Nieuwe 

wondbehandelingstechnieken, die worden ontwikkeld in laboratoria van de 

huidbank of de verbandmiddelenproducenten moeten in de praktijk worden 

getoetst op hun bruikbaarheid. Anderen moeten hiervan kennis kunnen 

nemen om een oordeel te kunnen vormen over deze ontwikkeling in de 

brandwondenzorg en om de behandelmethode eventueel over te nemen. In 

dit proefschrift wordt klinisch onderzoek op het gebied van 

brandwondbehandeling, met name zoals die bij kinderen wordt toegepast, 

beschreven. Het betreft een siliconen verbandmateriaal (Mepitel®), dat voor 

transplantaatfixatie bij kinderen is gebruikt. Mepitel als fixatiemateriaal voor 

gesleten huidtransplantaten maakt het gebruik van hechtingen en nietjes 

overbodig. Hechtingen en nietjes moeten bij kinderen onder sedatie of 

algehele anesthesie worden verwijderd. Het siliconenmateriaal bleek een 

goede fixatie van huidtransplantaten te geven; verwijdering ervan was 

pijnloos. In twee artikelen is een overzicht gegeven van de verscheidene 

toepassingen van geglyceriniseerde donorhuid bij de behandeling van 

brandwonden. Een nieuw ontwikkeld hydrofiber verbandmateriaal (Aquacel®) 

is onderzocht als behandelmethode van tweedegraads brandwonden. In de 

eerste studie bleek het middel overeenkomsten te vertonen met de 

gebruikelijke behandeling met donorhuid. De resultaten waren gunstig en dit 

onderzoek werd gevolgd door een gerandomiseerde studie, waarbij het werd 

vergeleken met de donorhuidbehandeling. De behandelmethode met het 

hydrofiberverband bleek veilig voor de behandeling van tweedegraads 

brandwonden bij kinderen. Omdat een deel van het klinisch onderzoek uit dit 

proefschrift van oudere datum is zijn drie aanvullende literatuurstudies 

toegevoegd die aantonen dat de uitkomsten van het klinisch onderzoek niet 

gedateerd zijn en dat de beschreven wondbehandelingsmethoden nog steeds 

worden toegepast en bovendien nog steeds onderwerp van onderzoek zijn. In 

een epidemiologisch onderzoek naar kinderen opgenomen in de Nederlandse 

brandwondencentra wordt de omvang van de groep kinderen die wordt 



opgenomen in een brandwondencentrum beschreven en de trend die zich 

heeft voorgedaan in de afgelopen jaren. Het blijkt dat de brandwondencentra, 

ondanks het feit dat het aantal brandwondenongevallen bij kinderen in 

Nederland daalt, toch meer kinderen met brandwonden opnemen. Dit kan een 

gevolg zijn van het feit dat de landelijke richtlijnen beter worden gevolgd, 

maar het kan goed zijn dat na de Volendamramp meer ziekenhuizen zijn gaan 

inzien dat brandwondpatiënten beter af zijn in een brandwondencentrum. In 

een systematisch review over wondbehandelingsmethoden voor kinderen met 

tweedegraads brandwonden wordt gepubliceerd klinisch onderzoek 

gerubriceerd gepresenteerd. Het blijkt dat membraneuze verbandmiddelen de 

voorkeur verdienen. 

 


