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Samenvatting

Ongeveer vijf jaar geleden begonnen wij met de voorbereidingen van het onder-
zoek dat in dit proefschrift is beschreven. In eerste instantie stelden we ons de
vraag of doorligwonden sneller zouden genezen door het toedienen van extra
veel vitamine C aan de patiënten. Deskundigen op het gebied van voeding en
wondgenezing leken hier heil van te verwachten. Dit kwam enerzijds omdat
bekend is dat vitamine C een belangrijke rol speelt bij de vorming van nieuw
bindweefsel, het materiaal waarmee een wondholte bij genezing wordt opgevuld.
Anderzijds hadden enkele Britse artsen in 1974 aangetoond dat de doorligwon-
den van patiënten die één gram vitamine C per dag (ongeveer 20 sinaasappels,
maar dan in een tablet) extra kregen, aanzienlijk sneller genazen dan de wonden
van patiënten die geen extra vitamine C kregen. In het onderzoek van de Britten
deden helaas weinig patiënten mee. Verder had men weinig rekening gehouden
met factoren die van invloed kunnen zijn op de wondgenezing buiten vitamine C
om. Daardoor vertrouwden wij de uitslag van dit onderzoek niet zomaar. Boven-
dien vonden we het vreemd dat doorligwonden een uitzondering zouden vormen.
Het is namelijk bekend dat voor een optimale genezing van andere wonden een
hoeveelheid vitamine C die je binnenkrijgt met de dagelijkse voeding, zeg 70 mg,
voldoende is. Als doorligwonden inderdaad een uitzondering zijn, waarbij extra
veel vitamine C wel helpt, dan is dat een prachtige therapie. Immers, vitamine C
heeft nauwelijks bijwerkingen en is nog goedkoop ook.

We vonden het aantrekkelijk om in één moeite meteen het effect van nóg een
therapie voor wondgenezing te testen. De keuze viel daarbij op ultrageluidthera-
pie. Uit een enquête was ons gebleken dat ongeveer 25 procent van de Neder-
landse artsen en leidinggevende verpleegkundigen in verpleeghuizen dacht dat
ultrageluid zou helpen bij de wondgenezing. Echter, zo'n 40 procent geloofde
daar niets van. Als er zulke grote meningsverschillen zijn, zo dachten we, is
onderzoek noodzakelijk. Ook over dit onderwerp bleek slechts één redelijk goed,
alweer Brits, onderzoek te bestaan. Daaruit kwamen aanwijzingen dat ultrageluid
alleen helpt bij vieze, besmette doorligwonden. Dat was echter verre van zeker,
omdat ook aan dat onderzoek slechts weinig patiënten meededen.

Aan ons onderzoek deden 88 patiënten mee. Tweeëntwintig patiënten kregen
iedere dag twee bruistabletten met een halve gram vitamine C erin en werden
tevens behandeld met ultrageluid (echt-echt). Tweeëntwintig patiënten kregen
geen extra vitamine C en werden behandeld met nep-ultrageluid (nep-nep).
Drieëntwintig patiënten kregen geen extra vitamine C, maar wel ultrageluidbehan-
deling (nep-echt). De vierde groep, van 21 patiënten, kreeg wel extra vitamine C,
maar nep-ultrageluid (echt-nep).

Net voordat we met de behandelingen begonnen, verzamelden we bij iedere
patiënt veel informatie over andere factoren die de wondgenezing zouden kunnen
beïnvloeden. Als voorbeeld noemen we de voedingstoestand en de ernst van de
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wond. Uiteraard zagen we erop toe dat de gewone behandelingen die de pati-
ënten voor hun doorligwonden kregen, gewoon werden voortgezet. In verband
met het onderzoek zorgden we echter dat die gewone behandelingen zoveel
mogelijk hetzelfde waren voor alle patiënten. Zo lagen ze allemaal op waterbed-
den. Patiënten die een deel van de dag in een stoel doorbrachten, kregen tevens
speciale geleikussens. Ook de directe verzorging van de wonden vond plaats
volgens stricte regels. Dat kon omdat de wondverzorging grotendeels door de
onderzoekers werd gedaan.

Om de effecten van de vitamine C toediening en het ultrageluid op de wonden te
meten, hielden we bij wanneer na de start van onze behandelingen de wond
eventueel genezen was. Daarnaast maakten we 1, 2, 4, 6, 8, 10 en 12 weken na
het begin kleurendia's van de wonden. Zo ontstond van de wond van elke patiënt
een serie dia's. De dia's werden gebruikt om veranderingen in wondoppervlakte
te meten. Daarnaast lieten we ze zien aan een panel van deskundigen. Het panel
beoordeelde op die manier de veranderingen die meer te maken hebben met het
uiterlijk van de wonden, zoals de kleur van de wondrand en de hoeveelheid pus.
Tenslotte maten we, indien mogelijk, de inhoud van de wonden omdat je die op
een dia niet goed kunt beoordelen. Steeds zorgden we ervoor dat de personen
die hun oordeel moesten uitspreken over de vooruitgang van de wonden niet
wisten in welke behandelgroep de betreffende patiënt zat. Zo kon men zijn oor-
deel steeds objectief geven.

Na twaalf weken waren 37 van de 88 wonden genezen; 16 in de groep patiënten
die extra veel vitamine C hadden gekregen en 21 in de groep die we niets extra's
hadden gegeven. In de groep die met ultrageluid was behandeld, genazen 18
wonden binnen 12 weken, terwijl er 19 genazen in de groep die geen echt ultra-
geluid had gekregen. Berekeningen waarmee we keken of de snelheid waarmee
de wonden dichtgroeiden (bijvoorbeeld in vierkante centimeters per week) in de
ene behandelgroep anders was dan in de andere, leverden hetzelfde resultaat op:
geen duidelijke verschillen.
Onze conclusie luidt dat vitamine C en ultrageluidtherapie geen gunstige invloed
hebben op de genezing van doorligwonden.
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