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De  ontwikkeling  van  decubitus,  beter  bekend  als  doorligwonden  of  drukplekken, 

wordt  gezien  als  een  groot  probleem  binnen  allerlei  zorginstellingen.  Decubitus  is 

geassocieerd met veel pijn,  lagere kwaliteit van  leven, een verhoogde morbiditeit en 

mortaliteit. Het doel van dit proefschrift was dan ook om meer inzicht te vergaren in 

de  pathofysiologie  en  biomechanica  van  het  ontstaan  van  decubitus.  Deze  kennis 

hebben  we  gebruikt  om  materialen  te  testen  die  mogelijk  decubitus  kunnen 

voorkomen.  

 

Hoofdstuk 1 bevat de algemene  introductie en hierin worden de hoofdlijnen van dit 

proefschrift gepresenteerd.  

 

In  hoofdstuk  2  presenteren  we  een  studie  waarbij  we  hebben  onderzocht  of  er 

verschillen bestaan  in de microbioom van de niet aangedane huid  tussen patiënten 

met decubitus op het sacrum en patiënten zonder decubitus. Bij 30 patiënten, 15 met 

decubitus op het sacrum en 15 zonder decubitus, hebben we via 16s rRNA sequencing 

de microbioom van de huid bepaald. De resultaten van deze studie toonden aan dat 

er  verschillen  bestaan  in  de  microbioom  van  de  huid  tussen  de  twee 

patiëntengroepen. Deze studie liet zien dat de hoeveelheid van 23 soorten bacteriën 

significant  verschillend  zijn  tussen  deze  twee  groepen.  Met  name  Staphylococcus 

Aureus en een niet geclassificeerde Enterococcus kwamen meer voor op de huid van 

patiënten met sacrale decubitus. Daarnaast bleek uit een Random Forest analyse dat 

we met een combinatie van acht soorten de aanwezigheid van decubitus (wel/niet) in 

81%  van  de  gevallen  correct  konden  voorspellen.  Concluderend  bestaat  er  een 

verschil in microbioom tussen patiënten met en zonder decubitus op het sacrum. Ook 

bleek dat  een multivariate benadering beter  voorspellend was dan  een benadering 

gericht op een enkele soort. Deze resultaten kunnen in de toekomst mogelijk gebruikt 

worden om het  risico op decubitus beter  te voorspellen. Hierbij zou de microbioom 

als eventuele biomarker gebruikt zou kunnen worden.  

 

Decubitus wordt  veroorzaakt door mechanische belasting  van de huid door middel 

van druk en  shear  force. De  schadelijke  effecten  van  shear  force  in de huid waren 

moeilijk meetbaar, omdat er geen betrouwbare methode bestond die de invloed van 

shear force in de huid weergeeft. Hierdoor zijn er vrijwel geen materialen ontwikkeld 

die specifiek de nadelige effecten van shear force kunnen reduceren. Daarom hebben 

we  in  hoofdstuk  3  een  model  ontwikkeld  en  gevalideerd  waarmee  we  op  een 

gecontroleerde  manier  shear  force  kunnen  toedienen  op  de  huid  van  gezonde 

proefpersonen. Een mechanische belasting van 3.9 kPa druk en 14.5 N shear force in 

combinatie met 2.4 kPa druk werd toegediend op de huid van de arm bij tien gezonde 

mannen. Het effect hiervan hebben we gemeten door middel van de IL‐1a/TP‐ratio en 

de reactieve hyperaemische huid respons. Il‐1α is een cytokine dat ligt opgeslagen in 
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de huidcellen en  vrijkomt  indien deze  cellen beschadigd  raken. Hiermee wordt een 

immuunreactie  opgewekt  die  uiteindelijk  zal  lijden  tot  regeneratie  van  nieuwe 

huidcellen. De reactieve hyperaemische respons is een toename in doorbloeding in de 

huid  nadat  deze  mechanisch  is  belast.  Het  ontstaat  ten  gevolge  van  weefsel 

deformatie en  ischemie en wordt gezien als een beschermende reactie om  ischemie 

te  herstellen  en metabolieten  te  verwerken. Onze  resultaten  tonen  aan  dat  de  IL‐

1a/TP‐ratio significant hoger is na het toedienen van 30 minuten shear force (+ druk) 

in  vergelijking  met  alleen  het  toedienen  van  druk.  Daarnaast  zagen  we  dat  de 

toename  van  reactieve  hyperaemische  respons  na  het  15 minuten  toedienen  van 

shear  force  (+ druk) significant hoger  is  in vergelijking met het alleen  toedienen van 

druk. Concluderend laat deze studie zien dat zowel de IL‐1a/TP‐ratio, als de reactieve 

hyperaemische respons gebruikt kunnen worden als maat voor effect van shear force 

in de huid. Zodoende kan onze methode gebruikt worden om de effecten van shear 

force in de huid te bestuderen en kunnen er materialen mee onderzocht worden die 

de nadelige effecten van shear force in de huid kunnen reduceren.   

 

In  hoofdstuk  4  hebben  wij  het  shear  model  gebruikt  om  de  immunologische  en 

reactieve  hyperaemische  respons  van  de  huid  te  onderzoeken  in  patiënten  met 

diabetes mellitus  (DM)  type 2 met en zonder polyneuropathie  (PNP). Hiervoor werd 

de huid 30 minuten belast met shear  force  (+ druk) en alleen druk  in tien patiënten 

met DM type 2 zonder PNP, tien patiënten met DM type 2 met PNP en tien gezonde 

vrijwilligers. De IL‐1α concentratie en reactieve hyperaemische respons was significant 

gestegen in alle drie de groepen na het belasten van de huid met shear force (+ druk). 

Ook  was  deze  stijging  hoger  vergeleken  met  de  stijging  van  IL‐1α  en  reactieve 

hyperaemie na het toedienen van alleen druk op de huid.  

De  reactieve  hyperaemische  reactie was  verminderd  in  patiënten met  DM  type  2 

vergeleken  met  de  gezonde  vrijwilligers.  Dit  suggereert  dat  in  type  2  DM  de 

(beschermende) microcirculatoire  respons  is  afgenomen,  waardoor  het  natuurlijke 

herstel na mechanische belasting van de huid met shear  force+ druk  is verminderd. 

Daarnaast  toonde  dit  onderzoek  ook  aan  dat  glucose  concentraties  in  het  bloed 

negatief  gecorreleerd  waren  met  de  reactieve  hyperaemische  reactie  na  het 

toedienen van  shear  force. Dit  zou kunnen  inhouden dat het  reguleren van glucose 

concentratie ook op korte termijn invloed kan hebben op het ontstaan van wonden.   

 

De  harde  wervelplank  wordt  buiten  het  ziekenhuis  gebruikt  om  patiënten  met 

verdenking van wervelletsel te transporteren. Echter, veroorzaakt deze plank veel pijn 

en ongemak en  kan  zelfs  tot de ontwikkeling  van decubitus  leiden.  In Hoofdstuk 5 

beschrijven wij  een onderzoek waarbij  twaalf  gezonde  vrijwilligers  een uur  lang op 

een harde wervelplank en een zachte wervelplank hebben gelegen. Gedurende dit uur 

is  de  druk  en  huidreactie  bepaald  op  het  sacrum.  Uitkomstmaten  waren  tissue 

interface  druk,  Il‐1α/TP‐ratio,  lactaat  concentratie  en  roodheid  van  de  huid.  De 

resultaten toonde aan dat het vrijkomen van  IL‐1α gerelateerd was aan duur van de 
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druk, maar niet aan de hoeveelheid druk die werd toegediend. Hieruit blijkt dat ook 

de duur waaraan iemand aan druk wordt blootgesteld belangrijk is in het voorkomen 

van weefselschade en dus tot een minimum beperkt dient te worden.  

 

In  Hoofdstuk  6  hebben  wij  met  het  shear  model  kunnen  aantonen  dat  drie 

commercieel  verkrijgbare  foam  dressings  de  effecten  van  shear  force  in  de  huid 

kunnen  reduceren. Hiervoor hebben wij drie  verschillende  foam dresisngs gebruikt: 

één dressing met  één  laag,  één dressing met  twee  lagen  en  één dressing met drie 

lagen. Het vrijkomen van IL‐1α en de reactieve hyperaemische respons was significant 

verminderd indien een dressing met meerdere lagen werd gebruikt in vergelijking met 

de  dressing met  één  laag.  Hieruit  kunnen  wij  concluderen  dat  foam  dressings  de 

effecten van shear force kunnen reduceren en dat de meerlaagse dressings hierin het 

meest effectief bleken. Mogelijk kunnen deze dressings dus van toegevoegde waarde 

zijn in het voorkomen van decubitus.   

 

Hoofdstuk 7  laat de data  zien van een gerandomiseerde gecontroleerde  trial  in het 

Maastricht Universiteit Medisch Centrum  in Maastricht, waarin we het preventieve 

effect  van  een meerlaagse  foam  dressing op  het  sacrum  hebben  onderzocht. Deze 

studie  werd  vroegtijdig  beëindigd  nadat  244  patiënten  met  een  verhoogd  risico 

(Prepurse  score  ≥21  of  een  Braden  score  <19)  op  het  ontwikkelen  van  decubitus 

waren  geïncludeerd.  Deze  studie  is  om  een  aantal  reden  vroegtijdig  beëindigd: 

Allereerst was er een  lage  incidentie van sacrale decubitus  in deze patiënten groep. 

Slechts 11 patiënten ontwikkelde decubitus op het sacrum, vier  in de dressing groep 

(3.4%) en zeven  in de controle groep  (5.3%). Slechts vier patiënten ontwikkelde een 

decubitus categorie 2 of hoger. Daarnaast zagen wij een groot aantal problemen ten 

gevolge  van  de  dressing.  De  dressing  bleef  namelijk  niet  plakken  in  62  van  de 

117 patiënten  in  de  dressing  groep  en  moest  vroegtijdig  worden  vervangen.  Als 

laatste bleek deze methode niet kosten effectief  te  zijn. Uit deze  studie kunnen we 

concluderen dat het gebruikt van deze dressing niet effectief was  in deze setting. De 

gebruikte risicoscore  lijsten (Prepurse score en Braden score) bleken onvoldoende  in 

staat  het  risico  op  decubitus  in  te  schatten.  Daarom  zou  een  mogelijk 

vervolgonderzoek  gebruikt  moeten  maken  van  een  patiënten  populatie  met  een 

hoger  risico  op  decubitus,  alvorens  deze  dressings  aantoonbaar  van  toegevoegde 

waarde zouden kunnen zijn.  

 

Hoofdstuk 8 bevat de algemene discussie en aanbevelingen van dit proefschrift.  
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