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Dissertatie over 
innovatieve 
behandelingen voor 
brandwonden

Bijna een half jaar na het in ontvangst nemen van de Marinus 
van Marum prijs voor haar onderzoek, promoveerde arts Kelly 
Kwa afgelopen oktober aan de Universiteit Leiden op de effec-
tiviteit van enzymatisch debridement bij brandwonden. Het 
onderzoek was gericht op het creëren van nieuwe inzichten 
in de behandeling van brandwonden en verbetering van de 
levenskwaliteit van brandwondenpatiënten. Het strekte zich uit 
tot het verschijnsel jeuk en methoden om deze te bestrijden.

Temperatuur bepaalt effect enzymatisch debridement
Kwa en haar collega-onderzoekers concluderen dat er geen door-
slaggevend bewijs is om één bepaalde methode van debridement 
(verwijdering van aangetast weefsel om de wondgenezing te 
stimuleren) te verkiezen boven andere. Wél vond het team dat 
enzymatisch debridement met behulp van NexoBrid (NXB) effectief 
was bij de acute behandeling van diepe brandwonden op handen, 
veroorzaakt door water met hogere temperaturen (vanaf ± 700 C). 
Dan levert dit type debridement een significante verbetering op 
qua littekenkwaliteit en kwaliteit van leven.

Overige bevindingen
‘Jeuk is erger dan pijn’ is een 
bekend gezegde. Dat gaat maar al
te vaak op voor mensen met brand-
wonden, met name na een huid-
transplantatie, bij jongere patiënten 
en patiënten met acute stress-
symptomen. Kwa evalueert verschil-

lende methoden om jeuk (pruritus) te meten en te behandelen. 
Zij concludeert onder meer dat het gebruik van doxepine hydro-
chloride crème (een antihistaminicum) niet effectiever is dan orale 
antihistaminica of placebo’s. Met betrekking tot huidtransplantaties 
stelt Kwa dat fibrinelijm even effectief is om skingrafts te fixeren als 
nietjes. Vooral bij kinderen biedt deze methode het voordeel dat er 
geen sedatie nodig is als later de nietjes verwijderd moeten wor-
den. Tot slot keek Kwa ook naar de rol van negatieve druktherapie 
(NDT) bij de behandeling van brandwonden, in het bijzonder naar 

Totaalconcept in Actief Wond Management
BiologiQ biedt een uniek totaalconcept in wondmanagement,

gebaseerd op de laatste inzichten in de biologie van de
(complexe) wond. Met innovatieve Bio-Actieve

productoplossingen die elkaar onderling aanvullen en gericht
zijn op het stimuleren en ondersteunen van het eigen

regeneratief vermogen van het menselijk lichaam.
Zo dragen wij bij aan kortere behandeltijden en een betere

kwaliteit van leven voor de patiënt.

Lees verder op de volgende pagina  >

EWMA-paper 
over persoons- 
gerichte 
chronische 
wondzorg 

Afgelopen december vestigde de online nieuwsbrief van 
Kenniscentrum Wondzorg WCS de aandacht op een ‘EWMA 
Document’, dat (na registratie) via wcs.nl gratis kan worden 
gedownload. Het betreft een systematische review waarin 
evidence is verzameld voor de werkzaamheid van ‘person-
centred care’ (PCC) voor mensen met chronische wonden. 

De patiënt meer centraal
PCC is een brede zorgbenadering, waarbij naar betere behandel-
resultaten wordt gestreefd door acht te slaan op alle aspecten die 
voor patiënten van belang zijn. In deze meer holistische aanpak 
houden zorggevers rekening met de verwachtingen en opvattingen 
van elke patiënt, met respect voor haar of zijn autonomie en cultu-
rele achtergrond. Voor deze studie werd in zes databases gezocht 
naar artikelen (elke taal) die tussen 2009 en 2019 zijn verschenen 
in peer-reviewed wetenschappelijke tijdschriften. Dit leverde 
18 relevante artikelen op, betrekking hebbend op 3.149 patiënten 
uit 9 landen. De auteurs keken naar drie algemene interventie-
categorieën: opleiding zorgprofessional (n = 1); opleidingsniveau 
patiënt (n = 14) en telezorg (n = 3). De focus lag in gelijke mate 
op preventie en behandeling van chronische wonden. 

Resultaten
De auteurs rapporteren ‘significante verbeteringen’ door PCC 
op de aspecten patiëntenkennis, pijnbeleving en zelfzorggedrag. 

de bacteriële belasting en de preventie van wondinfecties. 
Door wondkweken vóór en na NDT te vergelijken vond zij 
dat brandwonden na NDT minder vaak geïnfecteerd zijn dan 
daarvoor. Vreemd genoeg bevatten de onderzochte wonden 
na NDT vaker én meer Staphylococcus aureus.

Bronnen: nursing.nl, brandwondenzorg.nl, knmg.nl, 
scholarlypublications.universiteitleiden.nl. Proefschrift: 
Kwa KAA, Scratching beneath the surface: innovative treatment 
modalities for burn patients, Amsterdam, 2021. 
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Vervolg: EWMA-paper...

Zij merken echter op dat slechts twee studies de impact op 
wondgenezing evalueerden en maar één handelde over het 
kostenaspect van geïmplementeerde PCC. De review laat met 
name goede resultaten zien bij de preventie van decubitus, en 
bij het verhogen van de kennis, het welzijn en de levenskwali-
teit van patiënten. Voor een evaluatie van de klinische resulta-
ten (bijvoorbeeld wondgenezing) is meer studie vereist. Toch 
concluderen de auteurs dat er steeds meer bewijs is om PCC te 
integreren in de wondzorg. Daartoe geven de auteurs prakti-
sche tips, als ook aanbevelingen voor verder wetenschappelijk 
onderzoek.

Bronnen: wcs.nl, ewma.org, magonlinelibrary.com. Artikel: 
Gethin et al, Evidence for person-centred care in chronic wound 
care: A systematic review and recommendations for practice, 
J Wound Care, 2020. 

Nieuwe anti-
biotica dankzij 
CRISPR-Cas9 
genbewerking

Onderzoekers aan de Universiteit van Manchester (VK) heb-
ben een nieuwe manier gevonden om complexe antibiotica 
te ontwikkelen met behulp van genbewerking. Zo kunnen 
sneller mogelijke routes worden opgespoord naar nieuwe 
medicijnen, als antwoord op het urgente probleem van 
bacteriële resistentie. Dus ‘gene editing’ om alternatieven 
te vinden voor ineffectief geworden antibiotica, therapieën 
voor nu nog lastig behandelbare ziekten en het voorkomen 
van toekomstige pandemieën.

Infectiebestrijding: mondiale onderzoeksprioriteit 
In hun studie beschrijven de researchers hoe CRISPR-cas9 
genbewerking kan worden ingezet om nieuwe niet-ribosomale 
peptidesynthetase (NRPS) enzymen te creëren die klinisch be-
langrijke antibiotica kunnen leveren. NRPS enzymen zijn vrucht-
bare voortbrengers van natuurlijke antibiotica, als bijvoorbeeld 
penicilline. Tot nu toe was het echter een enorme opgave 
om deze complexe enzymen zo te manipuleren dat ze snel en 
voorspelbaar nieuwe en meer effectieve antibiotica produceren. 
De wereld is naarstig op zoek naar dergelijke alternatieven voor 
bestaande antibiotica, die veel van hun werkzaamheid hebben 
verloren. Naar schatting veroorzaken AMR (Antimicrobial 

Resistance) infecties jaarlijks al 700.000 doden wereldwijd. 
Volgens voorspellingen kan dit  tegen 2050 zijn opgelopen tot 
10 miljoen, met rond de 100 miljard dollar schade aan de 
wereldeconomie. Ook het behalen van de duurzame doelstel-
lingen van de VN (Sustainable Development Goals, SDG’s) 
komt in gevaar, door extreme armoede voor 28 miljoen méér 
mensen dan nu voorzien.

De potentie van NRPS antibiotica
NRPS-enzymen zijn een product van evolutionaire ontwikkeling 
door micro-organismen, als bijvoorbeeld bodembacteria. Ze 
leveren aminozuren als bouwstenen voor peptidenproducten 
met een vaak zeer krachtige antibiotische werkzaamheid. Niet 
voor niets zijn veel hedendaagse antibiotica voor klinisch gebruik 
hiervan afgeleid (behalve penicilline bijvoorbeeld vancomycine 
en daptomycine). Deze verliezen echter steeds meer hun effec-
tiviteit door toenemende resistentie van steeds meer bacteriën. 
Dus is er een zoektocht gaande naar nieuwe antibiotica, met 
verbeterde eigenschappen om de resistentiemechanismen van 
pathogenen te ontwijken. NRPS antibiotica zijn echter zeer com-
plex van structuur, wat het moeilijk en duur maakt om ze langs 
de normale chemische weg te produceren. Dat maakt deze nieu-
we benadering zo veelbelovend. Met behulp van genbewerking 
kunnen NRPS-enzymen snel en methodisch ‘verbouwd’ worden 
om ‘lopende band’ productie van nieuwe peptideproducten 
mogelijk te maken. Co-auteur Jason Micklefield drukt het zo uit: 
“We kunnen nu dankzij genbewerking heel gerichte veranderin-
gen aanbrengen aan complexe NRPS-enzymen. [Deze aanpak] kan 
leiden tot nieuwe manieren om verbeterde antibiotica te maken.”

Bronnen: isaaa.org, manchester.ac.uk, phys.org, sciencedaily.
com. Thong WL et al, Gene editing enables rapid engineering of 
complex antibiotic assembly lines. Nature Communications, 2021.

Nieuwe eiwit-
therapie voor 
snellere genezing 
huidwonden

Wetenschappers van het Institute of Molecular and Cell 
Biology (IMCB) aan A*STAR (Agency for Science, Technology 
and Research, Singapore) hebben ontdekt dat een eiwit 
met de naam Agrin een rol speelt in de wondgenezing en 
het weefselherstel. Dit kan de eerste stap zijn op weg naar 
een Agrin eiwittherapie voor versnelde heling van chro-
nische wonden, met name diabetesgerelateerde wonden 
en brandwonden.
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Vervolg: Nieuwe eiwittherapie...
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Agrinexpressie
Agrin is een eiwit dat van nature voorkomt in de extracellulaire 
matrix (ECM) van de mens. De ECM fungeert als een raamwerk 
(‘scaffold’) voor de (her)opbouw van beschadigd of verdwenen 
weefsel. Bij het ontstaan van weefselschade (wonden) gaat een 
deel van de ECM verloren, wat de natuurlijke wondgenezing 
vertraagt. In deze studie tonen de onderzoekers aan dat tijdige 
inductie (toevoer) of exogene aanvulling van Agrin de genezing 
van beschadigde huidweefsels kan versnellen. Uit zowel humane 
als preklinische modellen blijkt dat fysieke beschadiging van 
huidweefsel een versterkte Agrinexpressie triggert. Dit bevor-
dert het weefselherstel en zorgt voor behoud van de mecha-
nische architectuur van de beschadigde huidlagen. 

sAgrin hydrogel
In samenwerking met mechanobiologen van de Universiteit van 
Singapore deed het team nóg een ontdekking. Een gemakkelijk 
reproduceerbaar recombinant fragment van Agrin genaamd 
sAgrin, kan dienst doen als bio-additief in een topisch (lokaal) 
aan te brengen hydrogel, om de wondheling een extra boost te 
geven. Eerste auteur Sayan Chakraborty legt uit: “Uit onze pre-
klinische wondgenezingsmodellen weten we dat Agrin eiwitthe-
rapie versnelde wondgenezing biedt in relatie tot collageengels 
thans op de markt. Niet alleen verloopt de wondheling sneller, 
ook blijft de micro-wondomgeving intact, wat resulteert in een 
beter functioneren van herstelmechanismen, in vergelijking met 
de bestaande controls in onze studie.” Co-auteur prof. Wanjin 
Hong vat het optimisme van het team zo samen: “Deze studie 
kan een nieuwe benadering bieden in de regeneratieve ge-
neeskunde, die verder gaat dan conventionele therapieën voor 
chronische wonden, resulterend in betere behandelresultaten.”

Bron: sciencedaily.com. Artikel: Chakraborty S et al, Agrin-
Matrix Metalloproteinase-12 axis confers a mechanically
competent microenvironment in skin wound healing. 
Nature Communications, 2021.

Ondank petitie: 
CZ Groep stopt met 
vergoeden Aldanex

Per 1 januari jl. is de CZ Groep gestopt met het vergoeden 
van Aldanex en Proshield Plus. Veel behandelaars achten 
dit niet in het belang van patiënten met vochtletsel, een 
frequente veroorzaker van huiddefecten. Een groot aantal 

van hen werkte daarom mee aan een petitie om te proberen 
de beslissing ongedaan te maken. 

200 Steunbetuigingen in 3 dagen
De petitie werd eind december gezamenlijk ingediend door 
BiologiQ (Aldanex) en Smith & Nephew (Proshield Plus), maar 
bleef zonder resultaat. Er ging een e-mail aan voorschrijvers van 
Aldanex en Proshield Plus aan vooraf. Binnen 3 dagen ontvingen 
BiologiQ en Smith & Nephew 200 volledig ingevulde steunbetui-
gingen retour van verpleegkundig specialisten, wondconsulen-
ten en wondverpleegkundigen. De steunbetuigingen werden op 
23 december jl. meegestuurd met de eigenlijke petitie aan de 
directie van de CZ Groep. In het schrijven werd mede namens 
de vele verontruste behandelaars bezwaar aangetekend tegen 
het uit de vergoeding halen van Aldanex en Proshield Plus. 
Dit was aanleiding voor een herbeoordeling van het besluit door 
CZ. Helaas leidde deze herbeoordeling niet tot een herroeping 
van het besluit tot niet vergoeden, liet CZ BiologiQ half januari 
weten. Overigens geldt het uit de vergoeding halen van Aldanex 
alleen voor de zorgverzekeraars van de CZ Groep (naast CZ zijn 
dat Just, Nationale Nederlanden en OHRA).

BiologiQ dankt alle behandelaars die door het retourneren 
en ondertekenen van de steunverklaring aan de petitie hebben 
meegewerkt. 

Zorgkaart Nederland maakt 
50 ‘beste zorg-
aanbieders’ 
bekend

Op 7 december vorig jaar maakte Zorgkaart Nederland tij-
dens een livestream uitzending vanuit Amersfoort (Mariën-
hof) de 50 Nederlandse zorgaanbieders bekend die in 2021 
de hoogste waardering van hun cliënten kregen. Naast de 
bestaande vier categorieën dongen voor het eerst ook zorg-
aanbieders mee in de categorie ‘Fysiotherapiepraktijken’.

ZorgkaartNederland Top
De Top 2021 categorie Ziekenhuizen wordt aangevoerd door het 
Flevoziekenhuis in Almere, met het Van Weel-Bethesda Zieken-
huis (Dirksland) en het Ikazia ziekenhuis (Rotterdam) respectie-
velijk op de tweede en derde plaats. In de categorie Verpleeg-
huizen won Amaliazorg (Oirschot), met de Cicero Zorggroep 
(Brunssum) en Dagelijks Leven (Apeldoorn) als runners up. 
In de categorie Thuiszorg werd Aafje (Rotterdam) nummer 1, 
gevolgd door Allerzorg (Woerden) en Breederzorg Thuiszorg 
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Congresagenda
Alles uiteraard onder coronavoorbehoud. Eerder aangekondigde 
evenementen die nu in dit overzicht ontbreken zijn al afgelast 
of uitgesteld.

17 maart 2022
Wondsymposium. 
Wond Expertise Centrum van het Deventer Ziekenhuis (WEC). 
Locatie: Hoftheater, Raalte.

Het Kenniscentrum op de website van BiologiQ bevat 
productinformatie, wetenschappelijke studies, 

onderzoeksresultaten en andere relevante informatie over 
alle producten in het BiologiQ leveringsprogramma.

Het BiologiQ Kenniscentrum

BiologiQ. Vernieuwend in wondgenezing

(Uden). In de categorie Klinieken prijkt het Alexander Monro Zie-
kenhuis in Bilthoven (gespecialiseerd in borstkanker) bovenaan, 
met het Boerhaave Medisch Centrum (Amsterdam) en CortoCli-
nics (Schijndel) in tweede en derde positie. In de nieuwe catego-
rie Fysiotherapiepraktijken werd Fysio Broekhuizen (Harmelen) 
nummer 1, op de voet gevolgd door Fysio Centrum Amsterdam 
en FysioQ (Sittard). Zorgkaart Nederland begon het evenement 
in 2014 onder de vlag Patiëntvriendelijkheidsprijs, maar veran-
derde de naam enkele jaren later in ZorgkaartNederland Top. 
Dit om niet alleen de patiëntvriendelijkheid te belonen, maar 
ook om te vieren “wat er goed gaat in de zorg”.

Bronnen: skipr.nl, zorgkaartnederland.nl

Vervolg: Zorgkaart Nederland...

EWMA 2022 verzet
Het ‘live’ EWMA Congres dat gepland 
stond voor 1 t/m 3 februari a.s. in Parijs
is afgelast in verband met de omikron-
situatie. EWMA 2022 is nu verzet naar 
23 t/m 25 mei 2022, ook in Parijs.  
Bron: ewma.org

18e WCS Congres opnieuw uitgesteld
Eerder was het 18e WCS Wond-
congres verplaatst van 23 en 
24 november 2021 naar 
22 november 2022 
(teruggebracht tot één dag). Omdat volgens WCS de zorgverle-
ners vaak als eerste verstek moeten laten gaan omdat ze in de 
wijk, praktijk of ziekenhuis nodig zijn, neemt WCS geen risico. 
Het congres is nu uitgesteld naar 23 april 2023. 
Bron: wcs.nl

BiologiQ verfrist huisstijl
Begin dit jaar is BiologiQ begonnen met het opfrissen van 
advertenties, brochures en ander promotiemateriaal. Als eerste 
was de BiologiQ banier (gebruikt op de BiologiQ stand) aan de 
beurt. Kenmerkend voor de restyling is het consequent gebruik 
van opvallende kleurblokken, die kernachtig onderscheidende 
eigenschappen van BiologiQ of belangrijke productclaims 
weergeven. Verder is gekozen voor een lichtere opmaak en 
heldere fotografie.

Kort & Krachtig nieuws


