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Addendum

Letter to the Editor
Facial scar assessment and challenges for the future
Lars-Peter Kamolz, Daryousch Parvizi, David B. Lumenta
Burns 2014;40(3):535-6
Sir,
With great interest we have read the paper of Hoogewerf et al. [1], who stated that the face is
central to our identity and provides our most expressive means of communication.
We absolutely agree to this statement. The treatment of facial burns aims to restore both
aesthetics and the function of the face. Scar tissue is usually distinguished from normal skin
by colour, increased thickness, irregular surface and poor functional quality, caused by loss
of pliability and due to contraction. All different scar features are relevant and attribute to
the quality of a scar. Therefore, an ideal assessment of a scar should include both subjective
and objective aspects [2]. Scar assessment scales are frequently used to generate a systematic
judgement by observers on the overall scar quality. A judgement by the patient is obligatory,
because complaints and cosmetic disfigurement caused by scars may lead patients to suffer
from psychological problems, which in turn result in a decreased quality of life. With the
introduction of the POSAS a scar assessment instrument became available for both selfassessment and observer assessment, allowing to compare the extent to which patients and
observer agree on scar quality [3]. Hoogewerf et al. stated in their recent paper [1] that using
both patients’ and professionals’ scar assessment provides more useful information regarding
patients’ well-being than one alone. Furthermore, they stated that particular a discrepancy
between the patients’ and professionals’ view might be an early indication of psychological
difficulties and a call for further clinical attention [1].
In order to practice evidence-based medicine both subjective and objective measurements
of scar features are nowadays obligatory. While the aesthetic aspect can be partly quantified
by scar assessment scales, facial movements can be determined quantitatively [4–6]. These
objective measurements are not only a functional parameter, normal and symmetric mimic
movements are also important from the aesthetic point of view. We think that we need
different techniques in order to provide a profound facial scar assessment. Koller et al. found
a good correlation between the amount of hypertrophic scarring expressed by typical scar
assessment scales and low mimic excursions [4,5].
We think that the valuation of facial movements should not be seen as an alternative, but as
an additional tool and adjunct to numeric scar assessment scales, because these techniques
will help to improve the assessment of particular functional problems in different regions and
to provide data about asymmetries which are visible at rest and their changes during mimic
movements. In cases of varying scar formation within different regions of the face, exact
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numerical classification by scales can be difficult. Giving only one single result for the whole
face may be insufficient, thus requiring the additional description of functional problems [4,5].
We think that in future, the role of reliable and valid scar assessment tools will become even
more prominent and important, but it should be taken into account whether an assessment
tool will be used in a clinical setting, where the time element is limited and anyone should be
able to perform the assessment, or on the contrary, in a research setting, where more time is
available and more specialized observers carry out the assessment and time-consuming tools
can be used in order to improve the quality of the scar assessment.
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Response to Letter to the Editor ‘‘Facial scar assessment:
What do we need in future?’’
Cornelis J. Hoogewerf, Margriet E. van Baar, Ester Middelkoop, Nancy E. van Loey
Burns 2014;40(3):536-7

Dear Editor,
We would like to thank Kamolz et al. for their comments on our paper concerning facial
scar assessment in patients with burns. We agree that facial movements are important for
both functionality and aesthetic appearance, and that measurement of this outcome can be
of value in trials. In fact, the mimic function of the face was used as a secondary outcome
parameter in our multicentre study [1]. This was analysed by asking the patient to perform a
standard set of mimic movements [2]. Results of that study showed no difference between
intervention groups and only one of ten participants at 12 months post-burn showed facial
limitations. Together with our relative low POSAS scores compared to an extensive Dutch
observational study [3], these results indicate that participants in this particular study had on
average minor facial scarring. Nonetheless, the use of an objective scar measurement in a
research setting is important.
We believe the additional value of our study is that it provides more insight in underlying
dynamics in the patient’s scar evaluation. The study showed that the extent of agreement
between patients’ ratings and observers’ ratings of facial scar characteristics was fairly good.
However, a sub-group of patients that assessed their scar as more severe compared to the
professional’s assessment, especially with regard to the scar characteristic surface roughness,
was more likely to have low self-esteem. The finding that specifically this discrepancy, rather
than the individual evaluations, was related to self-esteem implicates that not the scar itself
necessarily relates to self-esteem but rather the patient’s perceptions of the scar. This issue
was further examined by our research group and recent findings showed that depressive
symptoms affected the patient’s scar evaluation [4], which strengthens this viewpoint.
These findings indicate that the concurrent use of both the patients’ and observers’ facial scar
assessment can be used as an early indication of psychological difficulties and a call for further
clinical attention, for instance by additional diagnostic measurements.
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Samenvatting en discussie
Over gelaatsverbrandingen: epidemiologie, behandeling en psychosociale gevolgen.
Dit proefschrift is opgebouwd uit drie delen en richt zich op de epidemiologie, behandeling en
psychosociale gevolgen van brandwonden in het gelaat. Het eerste deel van dit proefschrift
bestaat uit een retrospectief onderzoek naar het voorkomen en de karakteristieken van
gelaatsverbrandingen in Nederland. In deze studie zijn zowel de patiënten met een opname
in een brandwondencentrum, in een regulier ziekenhuis en die een spoedeisende hulp (SEH)
bezoeken opgenomen. Daarnaast zijn voorspellers voor brandwonden in het gelaat, operaties
aan het gelaat en reconstructieve operaties aan het gelaat onderzocht. Het tweede deel van
dit proefschrift bestaat uit twee Cochrane systematische reviews. Deze literatuuroverzichten
geven een samenvatting van het beste beschikbare bewijs over topicale behandeling van
gelaatsverbrandingen en de effectiviteit van vroege excisie en grafting (transplantatie van
huid) van brandwonden. Het derde deel van dit proefschrift richt zich op de beoordeling
van de kwaliteit van littekens in het gelaat en hoe deze beoordeling samenhangt met het
zelfbeeld en eventuele depressieve symptomen van de patiënt. Het laatste hoofdstuk van dit
proefschrift bestaat uit een samenvatting van de bevindingen, de discussie en suggesties voor
toekomstig onderzoek voor elk deel van dit proefschrift. Dit hoofdstuk sluit vervolgens af met
een algehele conclusie en suggesties voor toekomstig onderzoek.

Deel 1: Scope
In het eerste deel van dit proefschrift is de mogelijke impact van een gelaatsverbranding in
een bredere context geplaatst dan alleen een fysieke gebeurtenis (Hoofdstuk 1) en is een
algemeen overzicht gegeven van de omvang van het probleem (Hoofdstuk 2).
In hoofdstuk 1 beschreven we een theoretisch model dat was ontwikkeld in onderzoek met
patiënten die als gevolg van kanker een afwijking in het gelaat hadden. We gebruikten dit
model als kader om de mogelijke psychosociale verandering in mensen met brandwonden
te begrijpen. Dit model onderscheidt drie fases, namelijk ‘becoming disfigured’, ‘being a
disfigured person’ en ‘being a person with a disfigurement’. Een soortgelijk traject werd
verondersteld bij mensen met een gelaatsverbranding. In overeenstemming met de eerste
fase van het model hebben we de epidemiologie van gelaatsverbrandingen in Nederland
onderzocht (Hoofdstuk 2). In dit retrospectieve, observationele onderzoek zijn de gegevens
verzameld van mensen die in de periode 2003-2007 als gevolg van acute brandwonden
medische hulp kregen op een SEH of een opname hadden in een regulier ziekenhuis of
brandwondencentrum. Tijdens deze 5-jaars periode zochten elk jaar gemiddeld 12.000
mensen brandwond-gerelateerde medische hulp bij een SEH. Het jaarlijks gemiddelde aantal
mensen met een brandwond-gerelateerde opname in een ziekenhuis in deze periode was
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1.900, waarvan er ongeveer 540 een opname hadden in een brandwondencentrum. Het
percentage van mensen dat daarbij een gelaatsverbranding had, was 21% op de SEH, 11%
bij ziekenhuisopnames en 41% bij opnames in een brandwondencentrum.
De gegevens van SEH bezoeken en opnames in reguliere ziekenhuizen zijn slechts beperkt
toegankelijk waardoor er voor deze instellingen alleen beschrijvende resultaten zijn
gepresenteerd. Dit in tegenstelling tot de registratie van de drie brandwondencentra die zowel
uitgebreider als toegankelijker is. Verdere analyse van de opnames in brandwondencentra liet
een hogere man/vrouw ratio zien in de groep met gelaatsverbrandingen (2.7) vergeleken met
de groep zonder gelaatsverbrandingen (1.7). Andere voorspellers voor gelaatsverbrandingen
naast het mannelijke geslacht zijn: een lagere leeftijd, een groter percentage totaal verbrand
lichaamsoppervlak (TVLO), werkgerelateerde brandwonden en vuur/vlam verbrandingen
terwijl er bij contact verbrandingen een lager risico op een gelaatsverbranding is. Deze
voorspellers vormen samen het risicoprofiel voor het oplopen van gelaatsverbrandingen.
De gemiddelde opnameduur in de groep met gelaatsverbrandingen was significant langer
(5.9 dagen) vergeleken met de groep zonder gelaatsverbrandingen. Hoewel de mensen met
gelaatsverbrandingen gemiddeld minder vaak geopereerd werden, kreeg 1 op de 5 een
operatie aan het gelaat in de acute fase van de brandwond. Daarnaast onderging 1 op de
20 mensen reconstructieve chirurgie aan het gelaat in de 2 tot 7 jaar follow-up periode.
Voorspellers voor operaties aan het gelaat in de acute fase waren het vrouwelijke geslacht,
brandwonden gelokaliseerd op de behaarde hoofdhuid, oren of voorzijde van de hals, vuur/
vlam verbrandingen en een groter percentage TVLO in het gelaat. Daarentegen was er een
lager risico op operaties aan het gelaat bij een hogere leeftijd, aangezichtsverbrandingen
en werkgerelateerde brandwonden. Voorspellers voor reconstructieve chirurgie waren
brandwonden gelokaliseerd op de voorzijde van de hals, vuur/vlam verbrandingen en aantal
gelaatsoperaties die in de acute fase hebben plaatsgevonden.
Onze studie geeft aan welke personen een groter risico lopen op ernstige gelaatsverbrandingen
en daarmee ook de groep waarbij ‘becoming disfigured’ waarschijnlijk een grotere rol
speelt. Onze studieopzet heeft als methodologische kracht dat er drie registratie systemen
zijn gebruikt. Hierdoor zijn zowel de gegevens van brandwondenslachtoffers die een SEH
bezoeken als die opgenomen worden in een regulier ziekenhuis of een brandwondencentrum
in kaart gebracht. Echter de registratiesystemen voor SEH bezoeken en ziekenhuisopnamen
(Letsel Informatie Systeem en Landelijke Medische Registratie) leveren beperkte informatie
over brandwondenletsels en deze gegevens zijn niet vrij toegankelijk. Desondanks geven
de beschrijvende resultaten een algemeen overzicht van de kenmerken van mensen met
brandwonden die medische zorg nodig hebben. Aan de andere kant zijn onze bevindingen
over risicofactoren met name toepasbaar op de patiënten die opgenomen worden in een
brandwondencentrum en kunnen deze mogelijk niet worden geëxtrapoleerd naar alle
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brandwondenslachtoffers in Nederland. Om meer betrouwbare gegevens over de gehele
populatie brandwondenslachtoffers te krijgen, zou er één uitgebreide overkoepelende
registratie voor alle medische instellingen moeten komen, bij voorkeur gebaseerd op
de uitgebreide registratie van de drie Nederlandse brandwondencentra (Nederlandse
Brandwonden Registratie R3). Dit is waarschijnlijk niet realistisch aangezien een
registratiesysteem altijd een compromis is tussen gedetailleerdheid en toepasbaarheid.
Een uitgebreid registratiesysteem vraagt een aanzienlijke inspanning van het personeel dat
deze registratie moet bijhouden met als gevolg een groter risico op een registratiesysteem
met een behoorlijk aandeel ontbrekende gegevens. Een eerste stap om tot één registratie te
komen is om overeenstemming te bereiken over een minimale dataset die nodig is voor een
werkbaar registratiesysteem. Een mogelijke volgende stap is om te onderzoeken of er al een
registratiesysteem bestaat dat overeenkomt met deze minimale dataset of eenvoudig kan
worden uitgebreid met brandwond gerelateerde variabelen, zoals percentage TVLO, etiologie
en ongevalskenmerken. De Landelijke Trauma Registratie (LTR) is mogelijk een dergelijk
registratiesysteem voor patiënten die worden opgenomen in een ziekenhuis. Men moet zich
er wel bewust van zijn dat een verandering in registratiesysteem in eerste instantie mogelijk
een tijdelijke daling in de volledigheid van registratie veroorzaakt. Dit is aangetoond in een
eerdere studie die ook liet zien dat er na die eerste daling weliswaar een toename was in
de volledigheid van de registratie, maar dat er ook meer gebruik werd gemaakt van nietspecifieke codering om externe oorzaken te registreren. Deze niet-specifieke codering geeft
maar beperkte informatie terwijl juist informatie over externe oorzaken van meerwaarde is
voor toekomstige preventiecampagnes.
De klinische implicaties van onze epidemiologische studie hebben vooral betrekking
op de opname van slachtoffers met gelaatsverbrandingen. Zo kan het opnameteam
zich voorbereiden op de opname op basis van de risicoprofielen die in deze studie zijn
blootgelegd. Dit is mogelijk doordat de meeste verwijzers vooraf informatie verstrekken over
deze risicofactoren, bijvoorbeeld door gebruik te maken van het verwijsdocument van de
Nederlandse Brandwondenstichting. Hierin wordt specifiek gevraagd naar informatie over de
risicofactoren geslacht, leeftijd, etiologie, percentage TVLO, locatie van de brandwond en of
het slachtoffer de brandwond in een gesloten ruimte heeft opgelopen.
Daarnaast hebben de Nederlandse brandwondencentra maar een beperkte opnamecapaciteit.
Dit kan er toe leiden dat de brandwondenspecialist op basis van de door de verwijzer verstrekte
gegevens een keuze moet maken welke patiënt wordt opgenomen in het laatst beschikbare bed
in het brandwondencentrum en welke patiënt wordt opgenomen in een regulier ziekenhuis.
Hoewel de aanwezigheid van een gelaatsverbranding een criterium is voor verwijzing
naar een brandwondencentrum, kan de noodzaak voor specialistische brandwondenzorg
voor andere brandwondenslachtoffers (met of zonder gelaatsverbranding) hoger zijn. De
risicoprofielen geven de brandwondenspecialist extra informatie over de mogelijke ernst van
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de gelaatsverbranding wat kan helpen in de besluitvorming in bovenstaande situaties. Ook
tijdens de ziekenhuisopname kan een combinatie van risicoprofielen en klinische bevindingen
de brandwondenspecialist helpen in de besluitvorming van het behandeltraject. Daarnaast
kan deze combinatie gebruikt worden om de patiënt te informeren over het behandelplan
en de prognose.
Naast de klinische voordelen zijn risicoprofielen ook interessant met het oog op preventie.
Door de risicoprofielen kunnen preventiecampagnes zich namelijk richten op de groep die een
verhoogd risico loopt op ernstige gelaatsverbrandingen. Onze studie heeft de risicopopulatie
in kaart gebracht, maar voor het opzetten van een succesvolle preventiecampagne is
informatie over risicogedrag cruciaal. Vandaar dat toekomstig onderzoek zich moeten richten
op het identificeren van risicogedrag, bijvoorbeeld door zich in uitgebreide interviews met
slachtoffers van gelaatsverbrandingen te richten op het ongevalsmechanisme.
Samenvattend, onze studie geeft medische professionals een beeld van de risicoprofielen
voor gelaatsverbrandingen, operaties aan het gelaat en reconstructieve chirurgie aan het
gelaat. Dit geeft een indicatie van de prognose van de patiënt en kan gebruikt worden
in de besluitvorming van het behandeltraject. Alhoewel mannen meer risico lopen op
gelaatsverbrandingen, lopen jonge vrouwen met een groot percentage TVLO waarbij de oren,
behaarde hoofdhuid of voorzijde van de hals zijn verbrand als gevolg van een vuur/vlam
verbranding een groter risico op operaties aan het gelaat. Ook hebben de patiënten die in de
acute fase een operatie aan het gelaat hebben gehad een verhoogde kans op reconstructieve
chirurgie aan het gelaat in hun latere leven. Daarnaast kunnen de risicoprofielen gebruikt
worden om preventiecampagnes te ontwikkelen voor de populatie die het grootste risico
loopt.
Deel 2: Bewijs van behandeling
Het tweede deel van dit proefschrift richt zich ook op de fase ’becoming disfigured’. Waar
het eerste deel zich vooral richtte op wie er risico lopen op gelaatsverbrandingen en operaties
aan het gelaat, gaat dit gedeelte over de behandeling van de brandwond welke van belang
is voor de mate van ‘becoming disfigured’. Tot op heden is er nog geen behandeling die alle
brandwonden onmiddellijk en zonder restverschijnselen, zoals littekens of andere fysieke en
psychosociale gevolgen, geneest. Echter de ontwikkeling van nieuwe behandelmethoden is
een continu proces met het doel om brandwonden littekenloos te laten genezen met een
optimaal comfort en tevredenheid voor de patiënt. De behandeling van brandwonden laat
zich grofweg verdelen in topicale behandeling en chirurgische behandeling. In dit gedeelte
van het proefschrift wordt het best beschikbare bewijs voor topicale behandeling van
gelaatsverbrandingen (Hoofdstuk 3) en vroege excisie en grafting (transplantatie van huid)
van brandwonden (Hoofdstuk 4) samengevat in twee Cochrane systematische reviews.
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In de Cochrane systematische review in Hoofdstuk 3 werd de effectiviteit van topicale
behandeling op de wondgenezing in mensen met gelaatsverbranding van elke diepte
beoordeeld. Onder topicale behandeling viel elke remedie, geneesmiddel, substantie of
huidvervanger dat op het gezicht wordt geplaatst als behandeling van de brandwond. In de
literatuur werden 5 relevante gerandomiseerde en gecontroleerde studies (RCTs) gevonden,
met in totaal 119 patiënten. Deze 5 studies omvatten onderzoek naar antimicrobiële middelen
en naar zowel biologische (allograft) als synthetische wondbedekkers (TransCyte®). Al deze
studies hadden een hoog risico op ‘bias’ (vertekening) en door de diversiteit van de interventies
was het ‘poolen’ (samenvoegen) van gegevens niet mogelijk. Wat betreft de resultaten
voor de uitkomst ‘complete wondgenezing’ rapporteerde 1 studie vergelijkbare genezing
tussen twee antimicrobiële middelen en drie studies lieten een kortere genezingstijd zien in
de patiënten die huidvervangers kregen vergeleken met de patiënten die een antibacterieel
middel kregen. Deze studies gebruikten echter onjuiste analyse technieken waardoor wij
moesten concluderen dat er onvoldoende bewijs was voor een verbeterde wondgenezing bij
gelaatsverbrandingen na gebruik van specifieke antimicrobiële middelen of huidvervangers.
Ook de resultaten van de overige uitkomstmaten (wondinfectie, (reconstructieve) chirurgie,
littekenkwaliteit, pijn, bijwerkingen en opnameduur) leverden onvoldoende bewijs voor
verschillen tussen interventies, mede door ruime 95% betrouwbaarheidsintervallen en het
gebrek aan voldoende gegevens. Wel rapporteerden twee studies significant minder pijn
bij het gebruik van huidvervangers die meerdere dagen op de wond kunnen blijven zitten
in vergelijking met antibacteriële zalven die dagelijks vervangen moeten worden. Deze
bevindingen zijn met name relevant voor het patiëntcomfort en verdienen daarom verdere
aandacht. Over het geheel was er onvoldoende onderzoek en bewijs van hoge kwaliteit om een
specifieke topicale behandeling voor de wondgenezing in mensen met gelaatsverbrandingen
aan te bevelen.
In de tweede Cochrane systematische review werd de effectiviteit van vroege excisie en
grafting (transplantatie van huid) op de littekenkwaliteit bij mensen met brandwonden van
elke diepte beoordeeld (Hoofdstuk 4). Vroege excisie werd gedefinieerd als chirurgische
excisie binnen 1 week na het ontstaan van de brandwond en grafting mocht met elk type
graft (eigen huid, donorhuid, etc.) uitgevoerd worden. Wat betreft de controle interventie
was elke andere interventie, geen interventie of een placebo interventie geoorloofd, mits de
timing van excisie verschilde met die van de vroege excisie. In de literatuur werden 10 relevante
RCTs gevonden met in totaal 416 patiënten en deze studies varieerden van beperkte tot laag
risico op ‘bias’. Twee studies waren wat betreft de uitkomst mortaliteit dusdanig vergelijkbaar
dat de gegevens samen geanalyseerd konden worden. Hetzelfde was het geval voor twee
andere studies wat betreft de uitkomst ‘aandeel patiënten met operatieve chirurgie’, terwijl
het ‘poolen’ van gegevens van de andere uitkomsten niet mogelijk was door de variëteit in
controle interventies en de verschillen in uitkomstmaten tussen de studies.
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Littekenkwaliteit was een van de primaire uitkomstmaten in deze review en drie studies
rapporteerden deze uitkomst, maar verschilden in meetmethode. De resultaten van twee
studies suggereerden een betere littekenkwaliteit in de vroege excisie groep terwijl de derde
studie een betere littekenkwaliteit suggereerde in de conservatief behandelde groep. Over
het geheel waren er onvoldoende gegevens om duidelijke conclusies te trekken.
Wat betreft de uitkomst wondinfectie, twee studies vonden geen statistisch significante
verschillen in klinische tekenen van wondinfectie terwijl twee van de drie studies die positieve
wondkweken als uitkomstmaat gebruikten een voordeel lieten zien voor vroege excisie. Bij
de derde studie die positieve wondkweken als uitkomstmaat gebruikte was geen zinvolle
data extractie mogelijk. Onze conclusie was dat vroege excisie mogelijk het aantal positieve
wondkweken reduceert maar dat het erop lijkt dat er geen klinisch significante vermindering
van wondinfectie is.
Vier studies rapporteerden mortaliteit als uitkomst; de twee studies waarbij de gegevens
samen geanalyseerd konden worden, lieten een verminderde mortaliteit in de vroege
excisie groep zien. Echter, deze studies hebben mogelijk een overlap in patiënten, wat de
bewijskracht vermindert. Daarnaast zijn deze studies relatief oud waardoor het de vraag
is of deze resultaten ook nog gelden voor de hedendaagse brandwondenzorg. De andere
twee studies rapporteerden niet-significante hogere en lagere mortaliteit in de vroege excisie
groep. Over het geheel waren er onvoldoende gegevens om duidelijke conclusies te trekken.
Drie van de secundaire uitkomstmaten werden door meer dan 1 studie gerapporteerd en
suggereerden dat vroege excisie mogelijk de opnameduur verkort, terwijl conservatieve
behandeling (geen of uitgestelde chirurgie) mogelijk zowel het aantal patiënten dat een
operatie krijgt als bloedverlies ten gevolge van de operatie vermindert. Vooral de resultaten
van de vier studies die het aandeel patiënten met operatieve chirurgie rapporteerden zijn
interessant. De interventie schrijft voor dat alle patiënten in de vroege excisie groep een
operatie krijgen, maar alle vier de studies lieten een significant lager aandeel patiënten met
een operatie in de controle groep zien. Alle resultaten samen lieten zien dat 52% (37 van de
71) van de patiënten in de controle groep een operatie kregen. Dit houdt ook in dat 48% van
de patiënten brandwonden hadden die zonder operatie genazen. Aangezien de patiënten
gerandomiseerd waren, kunnen we stellen dat ongeveer de helft van de patiënten in de
vroege excisie groep brandwonden hadden die bij een uitgestelde operatie waren genezen
en dus onnodig zijn geopereerd voor wat betreft de uitkomst wondgenezing. Als gevolg
daarvan zijn deze patiënten ook onnodig blootgesteld aan narcose en het bloedverlies bij een
operatie.
Cochrane systematische reviews worden beschouwd als de gouden standaard voor
systematische reviews, echter de bewijskracht is afhankelijk van de kwaliteit van de
geïncludeerde studies. Ook bij systematisch reviews geldt het adagium “garbage in, is garbage
out”, vandaar dat de inclusie van RCTs van hoge methodologische kwaliteit de kracht van de
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aanbevelingen in een review versterkt. Uit beide Cochrane reviews bleek dat slechts een
beperkt aantal studies geschikt waren voor inclusie en dat al die studies methodologische
beperkingen hadden, meestal met betrekking tot de beschrijving van de randomisatie
procedure. Gelukkig heeft een Cochrane review het voordeel dat deze regelmatig geüpdate
wordt, waardoor het bewijs up-to-date blijft en het aantal geïncludeerde studies groeit met de
tijd. Dit is bijvoorbeeld zichtbaar in de review over topicale behandeling waar zes additionele
studies zijn geïdentificeerd die in een volgende update beoordeeld zullen worden en mogelijk
het aantal studies uitbreiden tot 11. Hoewel deze uitbreiding noodzakelijk is, is het nog
belangrijker om studies van hoge kwaliteit te includeren. Van de zes geïdentificeerde studies
heeft één studie de randomisatie procedure goed beschreven, drie studies deden dit niet, één
studie is nog patiënten aan het includeren en één studie is nog niet gepubliceerd. Dit resultaat
komt overeen met eerder onderzoek dat aantoonde dat er over de tijd een significante
toename is in gepubliceerde RCTs over brandwondenzorg maar dat de methodologisch
kwaliteit van die studies gedurende die periode niet toenam. Toch geeft een vluchtige
beoordeling van de vier gepubliceerde studies aanwijzingen dat de conclusies van de volgende
update van deze Cochrane review substantieel zullen veranderen. Zo laten de gecombineerde
resultaten van alle studies een minimaal verschil in wondgenezing en infectie zien tussen
verschillende topicale interventies, wat erop duidt dat al deze interventies toegepast kunnen
worden met betrekking tot deze uitkomstmaten. Daarnaast zijn er indicaties dat er minder
pijn en meer patiëntcomfort is bij patiënten die behandeld worden met wondverbanden en
ander huidvervangers die langere tijd op de wond kunnen blijven vergeleken met patiënten
die behandeld worden met crèmes en zalven die dagelijkse opnieuw aangebracht moeten
worden. Echter, crèmes en zalven die ook langere tijd op de brandwond kunnen blijven, zoals
ceriumnitraat-zilversulfadiazine, hebben wellicht vergelijkbare voordelen. Daarnaast hebben
crèmes en zalven het voordeel dat ze relatief eenvoudig aangebracht kunnen worden op een
onregelmatig oppervlak, zoals het gezicht, in vergelijking met verbanden. Vandaar dat zowel
verbanden en crèmes die langere tijd op de brandwond kunnen blijven waarschijnlijk de
meeste voordelen bieden voor de behandeling van gelaatsverbrandingen.
De gezamenlijke resultaten van beide reviews en de additionele studies geven handvatten voor
de klinische praktijk. Ze laten zien dat het aantal patiënten dat uiteindelijk een operatie nodig
heeft gehalveerd kan worden door het uitstellen van een operatie. In de tussentijd kunnen
verbanden die langere tijd op de brandwond kunnen blijven het aantal pijnlijke procedures
verminderen zonder de wondgenezing te hinderen. Anderzijds vermindert vroege excisie en
grafting mogelijk het aantal wondinfecties en de opnameduur, waarbij de opnameduur het
grootste aandeel heeft in de ziekenhuiskosten per patiënt.
Het is algemeen bekend dat de tijd tot wondgenezing een belangrijke factor is in
littekenvorming, waarbij er een verhoogde kans op een hypertrofisch litteken ontstaat
wanneer de totale wondgenezing langer dan 21 dagen duurt. Vandaar dat het belangrijk
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is om tijdig de brandwonden te herkennen waarbij de genezing langer dan 21 dagen gaat
duren zodat dit proces versnelt kan worden met een operatieve ingreep. Tegenwoordig kan
de genezingspotentie van een brandwond voorspeld worden met de laser Doppler imager
(lDi). Hierbij heeft de lDi een nauwkeurigheid van 95 tot 100%, terwijl zelfs getrainde
brandwondspecialisten slechts een nauwkeurigheid van 60 tot 75% halen bij het inschatten
van de diepte van een brandwond. De meest gerapporteerde fout is hierbij een overschatting
van de diepte. Met dit apparaat kan men operaties voorkomen bij brandwonden die
een genezingspotentie tot 14 dagen hebben, met doorgaans geen of maar beperkte
littekenvorming. Daarnaast kan met de lDi bepaalt worden welke delen van een gedeeltelijke
dikte brandwond voor operatie in aanmerking komen en verkleint daarmee mogelijk het
transplantatiegebied. Het blijft echter onduidelijk of brandwonden met een genezingspotentie
tussen de 14 en 21 dagen het best behandeld kunnen worden met vroege excisie en grafting
of met conservatieve therapie wat betreft de littekenkwaliteit. Om hier meer duidelijkheid
over te krijgen start onze onderzoeksgroep in de nabije toekomst een pilot studie naar de
littekenkwaliteit van patiënten die aan een eerdere studie hebben deelgenomen. Door deze
patiënten opnieuw te benaderen hebben we de beschikking over goed gedocumenteerde
brandwonden met een variabele genezingspotentie.
Om een meerwaarde te zijn voor brandwondspecialisten en een rol te spelen in de
besluitvorming zijn systematische reviews idealiter gebaseerd op onderzoek en bewijs van
hoge kwaliteit. Dit kan men bewerkstelligen door in de ontwerpfase van toekomstige studies
zowel een trial expert als een statisticus te betrekken, zodat de methodologische kwaliteit
gewaarborgd wordt en daarmee de bewijskracht in de brandwondenzorg toeneemt.
De protocollen van deze goed opgezette studies dienen vooraf gepubliceerd te worden
en de onderzoekers moeten de studies ook uitvoeren volgens het protocol. Daarnaast is
het mogelijk, en misschien wel essentieel, om internationale samenwerking te zoeken
om voldoende statistische bewijskracht te krijgen en ook duidelijke conclusies te kunnen
trekken. Dit is vooral relevant voor onderzoek bij brandwonden waarbij er slechts een
relatief kleine groep patiënten beschikbaar is voor inclusie in een studie. Oorzaken hiervan
zijn de variëteit in patiënt- en wondkarakteristieken, en de restricties met betrekking tot
onderzoek bij kinderen. Ook moeten onderzoekers grondiger rapporteren aangezien in de
meeste RCTs in onze reviews de randomisatie procedure onvoldoende werd omschreven wat
resulteerde in een lagere beoordeling van de methodologische kwaliteit. Het is tegenwoordig
niet meer voldoende om alleen te vermelden dat patiënten gerandomiseerd zijn, vandaar
dat onderzoekers worden aangespoord om volgens de CONSORT richtlijn te rapporteren
(www.consort-statement.org). Steeds meer wetenschappelijke tijdschriften eisen dat
onderzoekers van RCTs een CONSORT verklaring aanleveren wanneer een manuscript wordt
ingediend. Hierdoor zullen bovenstaande en andere methodologische beperkingen in de
toekomst minder voorkomen.
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Echter ook systematische reviews met beperkt onderliggend bewijs zijn van waarde in
de besluitvorming aangezien deze reviews de lacunes in kennis aangeven. Bij gebrek aan
wetenschappelijk bewijs zijn medische professionals aangewezen op informatie afkomstig
van andere onderzoeksdesigns (cohort studies, case-control studies of case reports) en de
resultaten uit deze studies moeten vervolgens beoordeeld worden op de toepasbaarheid in
de eigen praktijk. Daarnaast moeten de professionals vertrouwen op hun eigen expertise. Het
meenemen van al deze elementen in de besluitvorming leidt tot evidence-based practice, wat
uiteindelijk weer kan leiden tot evidence-based richtlijnen. De ontwikkeling van richtlijnen is
tijdrovend maar resulteert in een samenvatting van het best beschikbare bewijs dat relevant
is voor de medisch professional. Dit overzicht bespaart uiteindelijk tijd, verbetert de kwaliteit
van zorg en geeft aan op welke gebieden er meer onderzoek nodig is om de lacunes in kennis
te verminderen.
In beide Cochrane reviews waren vooraf meerdere uitkomstmaten gedefinieerd die als relevant
werden beschouwd, waaronder ook drie door patiënten gerapporteerde uitkomsten (Patient
Reported Outcomes; PROs), namelijk littekenkwaliteit, patiënt tevredenheid en kwaliteit
van leven. De laatste jaren is er in verschillende gezondheids-gerelateerde gebieden meer
focus gekomen op het gebruik van PROs. Desondanks waren zowel patiënt tevredenheid
als kwaliteit van leven in geen van de in de reviews geïncludeerde studies opgenomen als
uitkomstmaat. Littekenkwaliteit was wel een uitkomstmaat in één studie in de review over
topicale behandeling voor gelaatsverbrandingen en in drie studies in de review over vroege
excisie en grafting. Echter van deze vier studies gebruikte maar één studie een PRO. Deze
studie rapporteerde een patiëntbeoordeling van het cosmetische uiterlijk van het litteken
op een 4-puntsschaal (1= normaal uiterlijk, 4=onaanvaardbaar uiterlijk), gemeten met een
niet-gevalideerd meetinstrument. Tegenwoordig is er een veel gebruikt en gevalideerd
meetinstrument beschikbaar voor het meten van littekenkwaliteit, namelijk de Patient and
Observer Scar Assessment Scale (POSAS) (www.posas.org). Het gebruik van dit meetinstrument
in toekomstige studies heeft als voordeel dat het vergelijkingen tussen studies mogelijk
maakt. Daarnaast is het ‘poolen’ van data mogelijk waardoor de schatting van de grootte
van het effect nauwkeuriger wordt. Over het geheel laten beide Cochrane reviews zien dat
er in brandwond-gerelateerde studies een gebrek is aan het gebruik van gevalideerde PRO
meetinstrumenten. Juist deze uitkomstmaten geven een waardevol inzicht in de behoefte van
de patiënt en dienen daarom in toekomstige studies te worden opgenomen als uitkomstmaat.
Samenvattend, de gecombineerde resultaten van beide Cochrane reviews en de extra studies
die mogelijk in de update worden toegevoegd, laten zien dat vroege excisie mogelijk het
aantal positieve wondkweken vermindert. Echter het uitstellen van de operatie kan het aantal
patiënten dat uiteindelijk een operatie nodig heeft halveren, terwijl in de tussentijd verbanden
en crèmes die langere tijd op de brandwond kunnen blijven het aantal pijnlijke procedures
verminderen zonder de wondgenezing bij gelaatsverbrandingen te hinderen. Vandaar dat
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een conservatieve start in combinatie met een adequate antibacteriële therapie de meest
veelbelovende therapie lijkt in de hedendaagse brandwondenzorg.
Deel 3: Psychosociale gevolgen
Het derde deel van dit proefschrift richt zich op de psychosociale aspecten van
gelaatsverbrandingen die verband houden met de overgang van ‘being a disfigured person’
naar ‘being a person with a disfigurement’. Waar de eerste twee delen van dit proefschrift
zich grotendeels afspeelden binnen de beschermde omgeving van het ziekenhuis,
richt dit deel zich op de terugkeer naar het dagelijkse leven en de latere psychosociale
gevolgen van gelaatsverbrandingen. In dit ‘nieuwe’ dagelijkse leven worden mensen met
gelaatsverbrandingen en littekens blootgesteld aan reacties van derden op hun aangedane
gelaat. Er werd aangenomen dat zowel de ernst van de littekens als psychosociale aspecten
een rol spelen in hoe mensen met brandwonden omgaan met deze reacties en dat dit
vervolgens ook de overgang naar ‘being a person with a disfigurement’ beïnvloeden. Om
de interactie tussen littekenkwaliteit en psychosociaal welzijn verder te verklaren, hebben
we de mate van overeenstemming tussen de littekenbeoordelingen van de patiënt en de
observator onderzocht. Dit met het doel om onderliggende mechanismen bloot te leggen die
mogelijk de patiëntenbeoordeling beïnvloeden, zoals de relatie tussen littekenbeoordeling en
het zelfbeeld van de patiënt (Hoofdstuk 5). Daarnaast onderzochten we de relaties tussen
de patiëntenbeoordeling van het litteken in het gelaat, het zelfbeeld van de patiënt en de
depressieve symptomen van de patiënt in één model, waardoor rekening gehouden wordt
met alle onderliggende relaties (Hoofdstuk 6).
In een prospectief cohort onderzoek hebben we de mate van overeenstemming van de
beoordeling van het litteken in het gelaat tussen de patiënt en de observator onderzocht
(Hoofdstuk 5). De resultaten lieten zien dat de evaluaties van de meerderheid van de
patiënten (70%) overeenkwam met de evaluaties van medisch professionals op individuele
littekenkenmerken (kleur, dikte, hobbeligheid en plooibaarheid). Een gedeelte van de patiënten
(26 tot 54% voor individuele littekenkenmerken) evalueerde sommige littekenkenmerken
ernstiger dan de observator. Uit een multiple regressieanalyse met de verschilscores bleek
dat een grotere verschilscore voor hobbeligheid een significante relatie heeft met een lager
zelfbeeld van de patiënt. Ook gecorrigeerd voor leeftijd, geslacht en percentage TVLO bleef
deze relatie significant, al was de verklaarde variantie bescheiden (16%).
Hetzelfde cohort is verder geanalyseerd met Structural Equation Modeling (SEM) waarbij ook
depressieve symptomen op zes maanden na het ongeluk zijn meegenomen (Hoofdstuk 6).
De resultaten van deze analyse lieten zien dat de patiëntenbeoordeling van het litteken in
het gelaat geen directe voorspeller was van het zelfbeeld op drie maanden en depressieve
symptomen op zes maanden na het ongeluk. Er was echter wel een significante relatie
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tussen vroege depressieve symptomen en zowel littekenbeoordeling als zelfbeeld van de
patiënt, waarbij patiënten met vroege depressieve symptomen hun gelaatslittekens ernstiger
beoordeelden en een lager zelfbeeld hadden. Een aanvullende analyse liet zien dat zelfbeeld
als een mediator fungeerde tussen vroege en late depressieve symptomen. De redelijk goede
fitmaten van het model gaven aan dat het model past bij de data. Daarnaast verklaarden de
variabelen in het model 12% van de variantie in de littekenbeoordeling, 43% van de variantie
in zelfbeeld en 37% van de variantie in depressieve symptomen zes maanden na het ongeluk.
Een van de methodologisch sterkte punten van onze studies is dat we de littekenbeoordeling
door de professional onderzoeken in relatie tot PROs, namelijk de littekenbeoordeling door
de patiënt en psychosociale aspecten. Hierdoor waren we in staat om meer inzicht te krijgen
in de onderliggende dynamiek die een rol speelt in het verschil in littekeninterpretatie tussen
patiënten en professionals. Dit verschil op het niveau van individuele littekenkenmerken
van de POSAS was tot op heden niet eerder onderzocht in relatie tot psychosociale
uitkomstmaten. Een ander methodologisch sterk punt van onze studie is het gebruik van
geavanceerde analytische methoden die alle relaties tussen verschillende variabelen in één
model onderzoeken. Dit vergroot de mogelijkheid op het ontdekken van nieuwe relaties,
vooral wanneer SEM wordt gebruikt. Zo leidde het gebruik van SEM in hoofdstuk 6 tot de
identificatie van zelfbeeld als mediator tussen vroege en late depressieve symptomen. Deze
analyses vergroten onze kennis in de onderliggende mechanismen die een rol spelen bij PROs,
welke op hun beurt steeds belangrijker worden in de beoordeling van kwaliteit van zorg en
kwaliteit van leven. Daarnaast zorgt deze studie voor een uitbreiding van de literatuur die
zich richt op de factoren die van invloed zijn op het psychosociale welzijn in de nasleep van
brandwondenletsels. Zo laat deze studie zien dat het adaptatieproces gedeeltelijk afhankelijk
is van zowel een depressief verleden vóór het brandwondenongeval als vroege depressieve
symptomen die waarschijnlijk ontstaan als reactie op het ongeval.
Over het geheel geven de resultaten van beide studies over de littekenbeoordeling en
psychosociale aspecten richting aan de professionals wat betreft de vraag bij welke patiënten
psychologische screening overwogen moet worden in de nasleep van brandwondenletsels.
Onze resultaten in hoofdstuk 5 komen niet overeen met een eerdere studie. Gebaseerd
op die studie was de verwachting dat er slechte overeenstemming zou zijn tussen de
littekenbeoordeling van de patiënt en de professional. Echter, onze resultaten lieten zien
dat de littekenbeoordeling van de meerderheid van de patiënten vergelijkbaar was met die
van professionals en dat slechts een subgroep patiënten verschilde met de professionals.
Daarnaast lijkt het erop dat het combineren van de littekenbeoordeling van de patiënt en
de professional meer informatie oplevert over het welzijn van de patiënt in verhouding tot
het afzonderlijk bekijken van deze beoordelingen. Vooral een grotere verschilscore voor het
littekenkenmerk hobbeligheid, met een hogere patiëntbeoordeling in vergelijking met de

180

Addendum

beoordeling van de professional, kan een indicatie zijn voor onderliggende psychosociale
problemen en aanleiding zijn voor extra medische aandacht. Echter, de bescheiden verklaarde
variantie geeft aan dat het aannemelijk is dat er naast de door de patiënt ervaren ernst van
het litteken nog andere factoren bijdragen aan het zelfbeeld van de patiënt. Deze factoren
kunnen gerelateerd zijn aan de brandwond, zoals operaties of pijnlijke wondbehandelingen,
maar ook aan een verhoogde vatbaarheid die al voor het ongeval aanwezig was, zoals eerder
doorgemaakte depressies of het veel waarde hechten aan het uiterlijk. Daarom hebben we
meer van deze variabelen geïncludeerd in hoofdstuk 6.
Hoofdstuk 6 richtte zich op de relaties tussen de patiëntbeoordeling van gelaatslittekens,
zelfbeeld en zowel vroege en late depressieve symptomen. De resultaten van deze studie
lieten zien dat zowel vroege depressieve symptomen als een lager zelfbeeld mogelijk een
indicatie kunnen zijn voor het krijgen van latere depressieve symptomen in patiënten met
gelaatsverbrandingen, ongeacht de ervaren ernst van het litteken. Het contra-intuïtieve
resultaat dat we geen directe relatie konden vinden tussen de ernst van het litteken in het
gelaat en zowel zelfbeeld als late depressieve symptomen geeft aan dat de ernst van het
litteken slecht een relatief kleine rol speelt in deze relaties. Echter door steekproefkenmerken,
zoals een relatief lichte brandwondenpopulatie wat betreft de ernst van het gelaatslitteken
en overwegend mannelijke patiënten, kunnen we niet uitsluiten dat deze directe relatie wel
aanwezig is in bepaalde subgroepen. Het kan zijn dat deze studie de statistische power mistte
om deze subgroepen te identificeren. Om dit te verhelderen is meer onderzoek met een
grotere steekproef nodig, waarbij zowel het functioneren voor het ongeval als brandwondgerelateerde factoren worden geïncludeerd. In afwachting van dit toekomstig onderzoek
raden wij aan om patiënten standaard te screenen op depressieve symptomen, zelfbeeld en
psychologisch functioneren voor het ongeval, zodat patiënten met een verhoogd risico op het
ontwikkelen van psychosociale problemen vroegtijdig in beeld komen en hun behandeling
geoptimaliseerd kan worden.
Dat het meten van de ernst van een gelaatslitteken een belangrijk onderwerp is, wordt
geïllustreerd door een ingezonden brief als reactie op onze publicatie in hoofdstuk 5. De
auteurs van die brief beredeneren dat in toekomstige studies ook de ernst van een gelaatslitteken
gemeten moet worden met objectieve meetinstrumenten die de bewegingen in het gelaat
meten. Hoewel deze metingen interessant kunnen zijn, hebben we in ons antwoord op de
brief de nadruk gelegd op de meerwaarde van onze resultaten, namelijk dat onze studie
inzicht verschaft in de onderliggende dynamiek die een rol speelt in de littekeninterpretatie
van de patiënt. Zowel de ingezonden brief als ons antwoord zijn opgenomen in de bijlage
van dit proefschrift.
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Toekomstig onderzoek moet onze resultaten bevestigen om de kennis over de onderliggende
dynamiek te vergroten. Idealiter worden in deze onderzoeken ook patiënten met ernstigere
gelaatslittekens geïncludeerd. Hoewel het gemiddelde percentage TVLO in het gelaat
in onze studie (3.3%) hoger was vergeleken met een recente retrospectieve studie in het
Verenigd Koninkrijk (1.2%), waren de gemiddelde littekenscores van de gelaatslittekens in
onze studie (2.1) lager vergeleken met de littekenscores in een uitgebreide observationele
Nederlandse studie (4.9). De littekens in die laatste studie konden zich op elk lichaamsdeel
bevinden. Inclusie van patiënten met ernstigere gelaatslittekens is nodig om na te gaan
of de relaties die in onze studies zijn gevonden ook gelden voor patiënten die ernstige
gelaatsverminkingen hebben. Echter, uit onze epidemiologische studie bleek al dat patiënten
met gelaatsverbrandingen over het algemeen minder diepe brandwonden hebben dan
patiënten waarbij het gelaat niet betrokken is. Dit blijkt onder andere uit het percentage
patiënten die een operatie nodig hebben, wat lager is in de groep met gelaatsverbrandingen
(39%) dan zonder gelaatsverbrandingen (52%). Daarnaast heeft slechts 1 op de 5 patiënten
met gelaatsverbrandingen in de acute fase een operatie aan het gelaat nodig. Om in
toekomstige studies toch patiënten met ernstigere gelaatslittekens te includeren kan men zich
richten op patiënten met gelaatsverbrandingen die een operatie nodig hebben. Daarnaast is
het waarschijnlijker dat deze patiënten meerdere vervolgafspraken hebben om aanvullende
behandelingen te krijgen, zoals drukkleding, siliconen therapie en reconstructieve chirurgie.
Tijdens deze afspraken kan men dan ook de ernst van het litteken en de rijping van het
litteken over de tijd monitoren. Door deze metingen op te nemen in de standaardzorg bij
vervolgafspraken is het mogelijk om het aantal meetafspraken voor onderzoeksdoeleinden te
minimaliseren en op die manier ook de belasting voor de patiënt te verminderen. Ondertussen
komen door deze standaard littekenmetingen data beschikbaar die weer verdere analyses
mogelijk maken om meer inzicht te verkrijgen in de littekenrijping en de relatie tussen littekens
en het psychosociale welzijn van de patiënt. Ook kunnen deze gegevens gebruikt worden om
de kwaliteit in ziekenhuizen te monitoren.
Toekomstige studies zouden ook rekening moeten houden met onze resultaten in hoofdstuk
6, namelijk dat de littekenbeoordeling van de patiënt beïnvloed wordt door zowel een
depressief verleden vóór het brandwondenongeval als vroege depressieve symptomen
na het ongeval. Hoewel het gebruik van subjectieve PROs in studies een belangrijke stap
vooruit is, laat onze studie zien dat deze uitkomsten mogelijk beïnvloed worden door de
mentale toestand van de patiënt. Vandaar dat ook de beïnvloedende factoren onderdeel
moeten zijn van de analyse om onderliggende mechanismen inzichtelijk te krijgen en zo een
compleet mogelijk beeld te geven van de relaties die onderzocht worden. Idealiter gebruiken
toekomstige studies geavanceerde analytische methoden die alle onderlinge relaties tussen
variabelen in één model analyseren.
Onze bevindingen dienen beschouwd te worden als een eerste stap om de onderliggende
mechanismen in de relatie tussen de ernst van littekens en psychosociale aspecten in patiënten
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met gelaatsverbrandingen te begrijpen. Als mogelijke volgende stap kan de waarde die de
patiënt aan zijn uiterlijk hecht aan het model worden toegevoegd, aangezien een eerdere
studie liet zien dat dit een voorspeller was voor ontevredenheid over het eigen lichaamsbeeld.
Op basis van deze bevinding bestaat het vermoeden dat patiënten die veel waarde hechten
aan het uiterlijk meer problemen hebben met het accepteren van hun littekens en daardoor
hun littekens mogelijk als ernstiger beoordelen. Deze subgroep ontwikkelt mogelijk meer
psychologische problemen in de nasleep van een brandwondenongeval, ongeacht de
objectieve ernst van hun littekens. Eerder is aangetoond dat brandwondenpatiënten
veelal voor het ongeval al een psychosociale kwetsbaarheid hebben waardoor ze mogelijk
vatbaarder zijn voor het oplopen van brandwonden, terwijl onze bevindingen laten zien dat
psychosociale factoren voorspellers zijn van later psychosociaal functioneren. Vandaar dat het
interessant is om in toekomstig onderzoek ook rekening te houden met het psychosociaal
functioneren voor het ongeval.
Samenvattend, onze studies geven aan dat een verschil tussen een patiëntenbeoordeling en
een observerbeoordeling van het gelaatslitteken gebruikt kan worden als vroege indicatie
voor het psychosociale welzijn van de patiënt. Vooral een verschil op het littekenkenmerk
hobbeligheid is geassocieerd met het zelfbeeld van de patiënt. Daarnaast spelen zowel het
functioneren voor het ongeval als depressieve symptomen kort na het ongeval een rol in de
patiëntbeoordeling van het gelaatslitteken, het zelfbeeld van de patiënt en het krijgen van
latere depressieve symptomen. We raden daarom aan om patiënten standaard te screenen
op depressieve symptomen, zelfbeeld en psychologisch functioneren voor het ongeval,
zodat patiënten met een verhoogd risico op het ontwikkelen van psychosociale problemen
vroegtijdig in beeld komen en hun behandeling geoptimaliseerd kan worden.
Algehele conclusie en suggesties voor toekomstig onderzoek
Dit proefschrift geeft een uitgebreid overzicht van het traject van gelaatsverbrandingen; van
risicofactoren tot behandelingen en psychosociale gevolgen na een gelaatsverbranding. Op
basis van onze bevindingen hebben medisch professionals een beeld van de risicoprofielen
voor gelaatsverbrandingen, operaties aan het gelaat en reconstructieve chirurgie aan het
gelaat. Dit geeft een indicatie van de prognose van de patiënt en kan gebruikt worden in de
besluitvorming van het behandeltraject. We toonden aan dat mannen meer risico lopen op
gelaatsverbrandingen, maar dat jonge vrouwen met een groot percentage TVLO waarbij de
oren, behaarde hoofdhuid of voorzijde van de hals zijn verbrand als gevolg van een vuur/vlam
verbranding een groter risico lopen op operaties aan het gelaat. Ook hebben de patiënten
die in de acute fase een operatie aan het gelaat hebben gehad een verhoogde kans op
reconstructieve chirurgie aan het gelaat in hun latere leven.
Wat betreft het best beschikbare bewijs over topicale behandeling van gelaatsverbrandingen
en de effectiviteit van vroege excisie en grafting van brandwonden hebben we laten zien dat
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vroege excisie mogelijk het aantal positieve wondkweken vermindert. Echter het uitstellen van
de operatie kan het aantal patiënten dat uiteindelijk een operatie nodig heeft halveren, terwijl
in de tussentijd verbanden en crèmes die langere tijd op de brandwond kunnen blijven het
aantal pijnlijke procedures verminderen zonder de wondgenezing bij gelaatsverbrandingen te
hinderen. Vandaar dat een conservatieve start in combinatie met een adequate antibacteriële
therapie de meest veelbelovende therapie lijkt in de hedendaagse brandwondenzorg.
Daarnaast onderzochten we de ervaren ernst van gelaatslittekens en de relaties daarvan met
het zelfbeeld van de patiënt en depressieve symptomen. We toonden aan dat patiënten en
professionals over het algemeen de gelaatslittekens hetzelfde beoordeelden, maar dat een
verschil tussen een patiëntenbeoordeling en een observerbeoordeling van het gelaatslitteken
gebruikt kan worden als vroege indicatie voor het psychosociale welzijn van de patiënt.
Vooral een verschil op het littekenkenmerk hobbeligheid is geassocieerd met het zelfbeeld
van de patiënt. Daarnaast spelen zowel het functioneren voor het ongeval als depressieve
symptomen kort na het ongeval een rol in de patiëntbeoordeling van het gelaatslitteken,
het zelfbeeld van de patiënt en het krijgen van latere depressieve symptomen. We raden
daarom aan om patiënten standaard te screenen op depressieve symptomen, zelfbeeld en
psychologisch functioneren voor het ongeval, zodat patiënten met een verhoogd risico op het
ontwikkelen van psychosociale problemen vroegtijdig in beeld komen en hun behandeling
geoptimaliseerd kan worden.
Toekomstig onderzoek is nodig en zou zich moeten richten op het identificeren van ongevalsmechanismen bij gelaatsverbrandingen, de optimale timing van excisie en wondbehandeling,
en de onderliggende psychosociale mechanismen die mogelijk het psychosociale welzijn
van de patiënt beïnvloeden. De onderzoekers zouden gebruik moeten maken van PROs als
uitkomstmaat en daarnaast moeten zowel een trial expert als een statisticus in de ontwerpfase
van toekomstige studies betrokken worden om de methodologische kwaliteit van studies
te waarborgen. Ook moeten de resultaten uit studies samengevat worden in systematische
reviews en richtlijnen om een overzicht te krijgen van de totale bewijskracht aangaande een
bepaald onderwerp. Dit kan medische professionals helpen in de besluitvorming gedurende
het behandeltraject.
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Courses

Year

Writing a Successful Grant Proposal, Vereniging Samenwerkende
Brandwondencentra Nederland (VSBN), Beverwijk

2010

Introductie statistische analyses met Mplus, VSBN, Beverwijk

2010

Confirmatieve en exploratieve factoranalyse met Mplus, VSBN, Beverwijk

2010

Writing a Scientific Article, Taalcentrum VU, Amsterdam

2010

Good Clinical Practice (GCP): Wet en regelgeving klinisch onderzoek in de
dagelijkse praktijk, Maasstadziekenhuis, Rotterdam

2010

Doelmatigheidsonderzoek: Methoden en principes van kosteneffectiviteitsanalyses,
EpidM VU medisch centrum, Amsterdam

2010

Developing a Cochrane Systematic Review, Dutch Cochrane Centre AMC,
Amsterdam

2010

Structural Equation Modeling met Mplus, VSBN, Beverwijk

2011

Basiscursus Regelgeving en Organisatie Klinisch onderzoekers (BROK), Erasmus MC,
Rotterdam

2011

Presenting in English, Taalcentrum VU, Rotterdam

2011

Introduction Multilevel Analysis met Mplus, VSBN, Beverwijk

2011

Klinimetrie: het ontwikkelen en evalueren van meetinstrumenten, EpidM,
Soesterberg

2011

Evidence Based Richtlijn Ontwikkeling (EBRO), Centraal Begeleidings Orgaan (CBO),
Utrecht

2012

Regressietechnieken, EpidM VU medisch centrum, Amsterdam

2012

International conferences
14th European Burns Association Congress, Den Haag
Epidemiology of facial burns in the Netherlands (oral)
Topical treatment for facial burns: a Cochrane Systematic review (oral)

2011

st

21 European Tissue Repair Society Congress, Felix Meritis, Amsterdam
Topical treatment for facial burns: a Cochrane Systematic review (poster)

2011

16th Congress of the International Society for Burn Injuries, Edinburgh, Scotland
Impact of facial scar quality in self-esteem (poster)

2012

15th European Burns Association Congress, Vienna, Austria
Early excision and grafting for burns: a Cochrane Systematic review (oral)
Patient reported facial scar assessment: what does it tell the professional?
(poster)

2013
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National conferences and workshops
Voorjaarsvergadering Nederlandse Vereniging voor Brandwondenzorg, (NVBZ)
Maasstadziekenhuis, Rotterdam

2010

Wetenschapsmiddag VSBN en Nederlandse Brandwonden Stichting (NBS),
Militair Revalidatiecentrum Aardenburg, Doorn

2010

Afscheidssymposium Han Boxma “Brandende liefde voor de traumazorg”,
Hulstkampgebouw, Rotterdam

2010

Najaarsvergadering NVBZ, Militair Hospitaal Koningin Astrid, Brussel, België
Topical treatment for facial burns (oral)

2010

Annual Dutch Cochrane Contributors’ Meeting: Ruys Minisymposium “Publication
Bias in Clinical and Laboratory Animal Research”, Academisch Medisch Centrum,
Amsterdam

2010

Me(e)ting VSBN, Beverwijk

2011

Voorjaarsvergadering NVBZ, Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk

2011

Symposium “New dimensions in burn care and scar treatment”, Vrije Universiteit,
Amsterdam

2011

Voorjaarsvergadering NVBZ, Maasstadziekenhuis, Rotterdam

2012

Epidemiology of facial burns in the Netherlands (oral)
Workshop “Gelaatsverbrandingen; ons een zorg”, VSBN, Wijk aan Zee
Psychosociale gevolgen van gelaatsverbrandingen: depressie, zelfbeeld en
littekenkwaliteit: onderzoek en implementatie (oral)
Minisymposium “Kind en Brandwonden”, Maasstadziekenhuis, Rotterdam

2012
2012

Academieavond Maasstadziekenhuis, Rotterdam
Impact of facial scar quality in self-esteem (poster)

2012

Najaarsvergadering NVBZ, Martini Ziekenhuis, Groningen

2012

Voorjaarsvergadering NVBZ, Stuivenberg Ziekenhuis, Antwerpen, België

2013

Wetenschapsdag brandwondenonderzoek NBS, Bergkerk, Amersfoort

2013

Najaarsvergadering NVBZ en Kreisprijs 2013, Beverwijk
Literatuuronderzoek naar brandwonden in het gelaat (oral)
Wetenschapsdag brandwondenonderzoek NBS, Bergkerk, Amersfoort

2013
2014

Wetenschappelijk overleg VSBN, Wijk aan Zee
On facial burns: Epidemiology, treatment and psychosocial impact (oral)

2014

Jubileumsymposium NVBZ “Brandwondenzorg is teamsport”, Instituut
Fysieke Veiligheid, Arnhem
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Awards
Third prize winner Kreisprijs 2013, Beverwijk

2013

Miscellaneous
Begeleider Journal club post-HBO Huidtherapie na Brandwonden,
Hogeschool Utrecht

2010-2012

Staflid Brandwonden Tienerweek, Stichting Kind en Brandwond

2011-2013

Werkgroeplid richtlijnontwikkeling “Eerste opvang van brandwondpatiënten
in de acute fase (1ste 24 uur) van verbranding en verwijzing naar een
brandwondencentrum”
Coördinator Brandwonden Tienerweek, Stichting Kind en Brandwond

2012-2014
2014
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Cornelis Johannes Hoogewerf (Kees) was born in Wognum on January 11th, 1983. He passed
his secondary school exam (Athenaeum) at Tabor college, location Oscar Romero in Hoorn
in 2001. From 2002 to 2006 he studied physiotherapy at the “Hogeschool van Amsterdam”
which he finished cum laude. While he had a part-time occupation as a physiotherapist, he
studied Health Sciences at the Free University of Amsterdam, Department of Earth and Life
Sciences. In 2008 he obtained his master of science degree in the differentiation Infectious
Diseases and Public Health. He continued his occupation as a physiotherapist at “Fysiocentrum
Enkhuizen” and was involved in the foundation of an auxiliary branch in Hoogkarspel. In 2010
he started as a PhD student at the Association of Dutch Burn Centres and was positioned
in the burn centre of the Maasstad Hospital in Rotterdam. Under supervision of prof. dr. E.
Middelkoop, dr. M.E. van Baar and dr. N.E.E. van Loey, he investigated the epidemiology,
treatment and psychosocial impact of facial burns, which eventually resulted in the conception
of this thesis. Meanwhile, Kees helped organising burn camps for children (11 to 14 years of
age) as a staff member for “Stichting Kind & Brandwond” and since 2014 he is one of the
coordinators of this week. Since 2012 he is also working for the Dutch Burns Foundation,
where he is involved in the development of a guideline for the first aid and referral to a burn
centre in the acute phase of a burn injury. Kees lives together with his wife Aukje Besseling in
Amsterdam, the Netherlands.
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Dankwoord
Hoewel mijn naam op de omslag staat, hebben veel mensen in meer of mindere mate een
bijdrage geleverd aan het tot stand komen van dit proefschrift. Ik ben ze hiervoor zeer
dankbaar en hopelijk heb ik dit ook laten blijken. Soms door daadwerkelijk ‘bedankt’ te
zeggen, maar vaker door een grote glimlach, een enthousiaste twinkeling in de ogen of
de combinatie van die twee. Graag wil ik nogmaals iedereen van harte bedanken voor hun
bijdrage, en enkele personen in het bijzonder.

Dr. M.E. van Baar, beste Margriet, wat heb ik het getroffen met jou als directe begeleider en
co-promoter. Vanaf het begin was jij nauw betrokken bij mijn promotietraject en ook toen
ik de laatste twee jaar meer in Beverwijk dan in Rotterdam zat, hielden we intensief contact.
Onze overleggen waren gezellig en open, waardoor ik al mijn vragen aan jou kon voorleggen.
Vaak had jij een antwoord en anders kwamen we door de ontstane discussie wel tot een
oplossing. Ik heb het erg gewaardeerd dat je mij ook gebruikte als sparringpartner wanneer je
zelf met een vraagstuk zat. Beste Margriet, enorm bedankt voor de samenwerking die heeft
geleid tot het voltooien van mijn proefschrift en ik hoop deze samenwerking in de toekomst
voort te zetten.

Prof. dr. E. Middelkoop, beste Esther, na de gesprekken met jou was er altijd weer stof
om over na te denken. Je beschikt over enorm veel kennis, enthousiasme en gedrevenheid.
Dit in combinatie met jouw managerskwaliteiten maakt van jouw een ideale promoter.
Je waardevolle commentaar werd meestal met de ‘sandwich-methode’ gebracht, maar
waar nodig kreeg ik ook wel eens een ‘schop onder mijn kont’. Bedankt daarvoor, het was
nodig

en heeft geleid tot dit mooie eindresultaat.

Dr. N.E.E. van Loey, beste Nancy, zonder jouw hulp zou het ‘derde deel’ van mijn proefschrift
niet in de huidige vorm bestaan. Als hoofd psychosociaal onderzoek van de VSBN heb jij me
enigszins wegwijs gemaakt in de wereld van de psychologie. Ook het samen analyseren van
de data en het daarbij interpreteren van de resultaten waren erg waardevol. Ik bewonder je
inzet om de psychosociale kant van brandwonden meer op de kaart te zetten. Gezien het
groeiende aantal studies waarbij ook naar het welzijn van de patiënt wordt gekeken, lukt dit
je al aardig. Bedankt voor al je hulp en dat je mijn co-promoter wilt zijn.

190

Addendum

De leden van de leescommissie, te weten dr. E.F. van Beeck, Prof. dr. H.J. Bonjer, Prof. dr.
M.J.M. Geenen en Prof. dr. P.P.M. van Zuijlen, bedankt voor uw bereidheid het manuscript
te lezen en te beoordelen. Beste Paul, helaas kan je niet aanwezig zijn om deel te nemen
aan de oppositie. Gelukkig zullen we op andere momenten nog regelmatig met elkaar van
gedachten wisselen over de POSAS.

Dr. M.K. Nieuwenhuis, beste Marianne, jij bent een co-auteur zoals het bedoelt is. Zeer
betrokken, opbouwend kritisch en bovenal enthousiast. Ik keek er altijd weer naar uit om
een door jouw geredigeerd stuk terug te krijgen. Ook de gespreken met jou waren zeer
inspirerend en hopelijk zullen er nog vele volgen.

Drs. M.J. Hop, beste Jenda, eigenlijk heb ik afgemaakt waar jij aan begonnen bent en
het is dan ook niet verwonderlijk dat ik jou graag als paranimf aan mijn zijde wil hebben.
Jouw wetenschapsstage in het brandwondencentrum van Groningen aan het eind van je
opleiding vormde de basis van mijn promotietraject. Gelukkig kwam jij niet veel later het
onderzoeksteam in Rotterdam versterken. Samen hebben we Margriet zo nu en dan het leven
zuur gemaakt en daarnaast ook nog aan wat artikelen gewerkt. Bedankt voor je gezelligheid
en succes met jouw laatste lootjes.

Marlies, waar jij mij de afgelopen jaren allemaal voor hebt uitgemaakt, kan ik hier niet
herhalen. Om eerlijk te zijn moet ik misschien toegeven dat ik me ook niet onbetuigd heb
gelaten. Het is heerlijk om tijdens de lunch even af te kunnen reageren. Maar naast dat ik
enorm met je kan lachen, ben je ook oprecht geïnteresseerd in hoe het met me gaat (of dat
weet je heel overtuigend te veinzen!). Bedankt hiervoor, en ik hoop dat je ook in de toekomst
nog regelmatig mijn kamer binnenvalt.

Han, Jan, Irma en later ook Kees wil ik bedanken voor het beantwoorden van mijn klinische
vragen. Jullie deur stond altijd open waardoor ik toegang had tot tientallen jaren aan
praktijkervaring in de brandwondenzorg.

Beste Carine en Rob, het moest er toch van komen, een richtlijn voor de eerste opvang van
brandwondenslachtoffers. Jullie hebben mij de mogelijkheid gegeven om dit richtlijnproces
te combineren met mijn promotietraject. Het proefschrift is nu af en ook de eerste richtlijn
wacht alleen nog op autorisatie. Bedankt voor jullie vertrouwen en flexibiliteit, én, op naar
richtlijn twee!
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Tieners en stafleden van de Tienerweek, jullie doen mij weer beseffen waar al dat
onderzoek voor bedoeld is. Het is enorm inspirerend om elk jaar met zo’n uiteenlopende groep
vrijwilligers een fantastische tienerweek in elkaar te zetten voor tieners met brandwonden.

Illustraties die de inhoud verwoorden, begin er maar aan. Beste Ruud, bedankt voor
het ontwerpen van de omslag en illustraties in mijn proefschrift. Prachtig hoe je mijn
gedachtenspinsels hebt omgezet naar afbeeldingen die parallel aan de hoofdstukken groeien
en hiermee gaandeweg de acceptatie van littekens illustreren. Daarnaast wil ik je bedanken
voor je vriendschap en dat je als paranimf aan mijn zijde wilt verschijnen tijdens de promotie.

Britt, je bent al jaren een belangrijk gezicht voor de Nederlandse Brandwonden Stichting.
Bedankt dat ik jouw gezicht ook mocht gebruiken voor de illustraties in mijn proefschrift.

Bedankt lieve (schoon)familie voor jullie steun tijdens mijn promotietraject, waaraan
iedereen op zijn eigen wijze een bijdrage heeft geleverd. Ik voel me bevoorrecht dat deze
steun zich niet alleen beperkt tot het promotietraject maar dat ik deze al mijn hele leven van
jullie mag ontvangen. Nogmaals heel erg bedankt.

En als laatste in het dankwoord kom jij, de belangrijkste! Lieve Aukje, wat zou ik moeten
zonder jou. Zelf onderschat je jouw bijdrage aan mijn proefschrift, maar zonder jouw steun
en stimulans zou dit proefschrift nooit zijn verschenen. Jij maakt mij gelukkig, laat me lachen
en kan om mij lachen. We hebben het goed samen en onze liefde wordt alleen maar sterker.
Tijdens mijn promoveren ben je niet alleen mijn vrouw geworden, maar straks (op moment
van schrijven) ook de moeder van onze zoon. Bedankt voor alles. Lieve Auk, ik hou van je.

192

Addendum

A

193

