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Brandwondencentra	en	Philips	
VitalHealth	onderzoeken	
levenskwaliteit	
Brandwondenzorg	Nederland	wil	in	samenwerking	met	Philips	
VitalHealth	de	levenskwaliteit	van	brandwondenpatiënten	
verhogen.	Dit	doen	ze	in	het	project	Burn	Centers	Outcome	
Registry	the	Netherlands	(BORN).	Doel	is	het	routinematig	meten	
van	door	de	patiënt	gerapporteerde	uitkomsten.	

 
Het afgelopen jaar zijn alle brandwondencentra in Nederland aan de slag 
geweest met BORN. Alle deelnemende volwassen patiënten vulden op 
vaste momenten vragenlijsten in over de kwaliteit van leven, psychisch en 
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lichamelijk functioneren, participatie, werk, pijn, en littekens. Betrokken 
artsen en verpleegkundigen kunnen de uitkomsten van deze metingen 
direct inzien. Zij weten hoe het met de patiënt gaat, en hoe zijn of haar 
toestand eventueel verandert tijdens de behandeling. Daarop kan het 
behandelplan op tijd gewijzigd worden of, wanneer een patiënt bijvoorbeeld 
met psychische klachten kampt, meteen een psycholoog ingeschakeld 
worden. 

QuestManager	

De data zijn verzameld en geanalyseerd met de QuestManager van Philips 
VitalHealth. Dit is een softwareoplossing voor het digitaal verwerken en 
automatisch analyseren van uitkomstmetingen. Hiermee wil 
Brandwondenzorg Nederland de komende jaren een database van 
uitkomsten opbouwen. De database moet inzicht bieden in de levens van 
patiënten na het brandwondenongeval of specifieke aandoening. 

Gefaseerde	start	

Nu bijna een jaar na de implementatie van het project begint de 
evaluatiefase. Hierin staan vragen als ‘meten we de juiste uitkomsten?’ en 
‘doen we dit wel met de juiste meetinstrumenten?’ centraal. BORN startte in 
juni 2018 in het Brandwondencentrum Groningen, licht Tsjitske Haanstra 
toe, projectcoördinator van BORN. ‘Daarna gingen we in augustus verder in 
Rotterdam, en in oktober in Beverwijk. Deze gefaseerde start was met 
opzet gepland, zodat we van alle losse implementaties konden leren.’ 
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Levenskwaliteit	staat	centraal	

Wat BORN toevoegt ten opzichte van oudere interventies, is dat het 
programma de levenskwaliteit van patiënten centraal stelt. Dit reikt verder 
dan de zorg voor wonden en littekens. ‘We zien de laatste tijd binnen de 
nazorg een trend waarin meer aandacht uitgaat naar de kwaliteit van leven. 
Veel patiënten kampen bijvoorbeeld met een trauma, waar ook een 
behandelplan voor moet worden opgesteld. Het gaat dus niet alleen om de 
primaire zorg van brandwonden zelf, maar ook om het algehele welzijn en 
levenskwaliteit van brandwondpatiënten’. 

Praktische	beslissing	

De keuze om met Philips VitalHealth samen te werken, was vooral 
gebaseerd op praktische overwegingen. Haanstra: ‘We hebben meerdere 
softwarepakketten overwogen. Maar in het Brandwondencentrum 
Groningen bestond al een koppeling met het epd en in het Maasstad 
Ziekenhuis was het softwareprogramma al breed geïmplementeerd. Het 
was dus deels een praktisch besluit. We zijn er heel tevreden over. Philips 
VitalHealth is een fijne partij om mee samen te werken’. 

 


