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Littekens
Opleiding fasciatherapie F.I.T.

Masterclass Lymfe en Littekens
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• Relatie fascia en littekens

• Wondgenezing/weefsel herstel

• Probleemlittekens

Inhoud presentatie
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Fluid dynamics
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Variatie in volume,  consistentie 
van het water, ionen en andere 
substanties veranderen de 
biomechanische proporties van 
het loose connective tissue

De vloeistof beweging door de 
extracellulaire matrix heeft een 
belangrijke rol bij cel migratie, 
cel differentiatie, remodelling, 
wond genezing en weefsel 
herstel

Fascia en littekens
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The entire balance 
and dynamics of 
the unit changes 
when scarring or 
adhedions is 
present 
ANYWHERE within  
loose connective 
tissue!
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Fascia beschadiging

• Het lichaam is een functionele eenheid
• Welbevinden is afhankelijk van anatomische en fysiologische 

ongeschondenheid
• Voor QoL, moet soft tissue stretchen, schuiven en smooth 

glijden in harmonie met elke beweging van het lichaam
• Als een deel van het lichaam geblesseerd is of beschadigd dan 

zal de hele unit er onder lijden
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Verstoorde ongeschondenheid

• Trigger is meestal een blessure of chirurgie

• Symptomatisch disfunctioneren zal gevolg zijn

• Reparatie is noodzakelijk

• Hoogst effectieve overlevingstool: formatie van granulatie 
litteken weefsel in reactie op schade
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Functies van de huid

• Barrière tegen vreemde pathogenen

• Water verlies tegen gaan

• Regulatie body temp

• Sensorische perceptie
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Verstoring van de harmonie

• Beschadiging van subcutane vetweefsel barrière, verstoort de 
harmonie

• Triggert onmiddellijk een fysiologische respons

• Wond wordt snel en efficiënt geseald

• Beschadigd weefsel wordt gerepareerd

9
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Fysiologische respons

“It is now well established that the immune system, and factors released 
from immune cells (e.g., cytokines, chemokines), plays a critical role in the 

generation of both acute and chronic pain”
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Chemosensoren

Ontsteking

pH ↓

Ischaemie

“Practically all lesions of the fascia are accompanied by a sterile inflammation.” 
Mense 2019

Acid sensing ion channels
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Mechanisme van herstel

• Alle wonden doorlopen hetzelfde mechanisme naar volledig 
herstel
• Het cosmetisch en functionele eindresultaat kan echter sterk 

verschillen
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A scar is the fibrous tissue that replaces 
normal tissues which a burn, wound, 
surgery, radiation, or disease has 
destroyed ( Andrade & Clifford 2008)

Littekens

13

• Na lapratomie bij 95% van patiënten adhesies (Ellis 2007). 

• > 50% littekens na operaties geven complicaties (Diamond 2012)

• Buikoperaties kunnen lage rugpijn en myofasciaal pijnsyndroom veroorzaken (Lewit & 

Osanka 2004)

• Arthroscopien kunnen de kans op kniearthrose verhogen (Ogilvie-Harris & Choi 2000).

• Eerdere operatieve littekens kunnen chirurgische problemen en de kans op 

postoperatieve complicaties verhogen bij een total knee operatie (Piedade et al. 2009).

• Verklevingen zijn oorzaak van pijn bij 72% van patiënten  na borstoperatie bij 

borstkanker (Lee et al. 2009).

Complicaties: enkele cijfers
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Wond heling

• Voor open wonden en ernstige inwendige schade (ruptuur 
ligament of pees) is strength  cruciaal, voor loose connective 
tissue is “scarring” een beperking
• Interne weefsel schade en inflammatie van fascia en organen  

geeft littekens en adhesies
• Kan bijdragen aan chroniciteit in weefsel stugheid, abnormale 

bewegingspatronen en pijn

15
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• Esthetisch
• Functioneel
• Pijn
• Emoties

Gevolgen van een litteken
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1.  Hemostase fase :  eerste 30 minuten

2.  Inflammatoire fase:  duurt 48 uur tot 6 dagen.

3.  Proliferatie fase:  begint rond dag  5 en kan enkele weken duren. 

4.  Remodellerings fase:  van 3 weken tot soms wel 2 jaar

Normale wondgenezing
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1.Hemostase fase

• Duurt 0-30 minuten

- Coagulatie : stollingsfactoren zorgen voor afsluiten bloedvaatjes
- Vasoconstrictie : door bloedplaatjes veroorzaakt

18
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2.Inflammatoire fase

• Duurt 0-6 dagen, afhankelijk van ernst van de wond en de 
conditie van het immuunsysteem

• Doel: puinruimen

• Bestaat uit 2 reacties 
1) vasculaire reactie; vasodilatatie
2) cellulaire reactie: leukocyten en macrofagen infiltratie 
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• Vasodilatatie: toename van de permeabiliteit, uittreden van 
o.a. grote eiwitmoleculen en oedeemvorming
• Aangedane gebied wordt doorspoeld
• Exsudaat stroomt weg via lymfestelsel. Neemt 

afbraakproducten en weefselresten mee in stroom
• Belangrijke factoren voor ontstaan van deze reactie zijn: 

substance P, prostaglandine E2 en histamine

1) Vasculaire reactie
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• Migratie en infiltratie van leukocyten en mestcellen in 
interstitium
• Micro-organismen en dood weefsel worden verwijderd 

(fagocytose)
• Ontstekingsreactie ontstaat onder invloed van lokale metabole 

factoren (prostaglandine E2) en substance P

2) Cellulaire reactie

21
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Inflammatoire mediators
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Transforming Growth Factor- beta

• Verantwoordelijk voor collageen aanmaak door fibroblasten
• Potentieel regulator van herstel
• Coördineert of onderdrukt de acties van andere cytokines en 

mediatoren
• Kan zowel als agonist als antagonist functioneren van cel 

proliferatie en inflammatie
• Stimuleert de differentiatie van fibroblasten naar 

myofibroblasten
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Klinische symptomen ontstekingsfase

• Roodheid
• Zwelling
• Warmte
• Pijn
• Gestoorde functie

24
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• Begint rond dag 5 tot 3 weken
• Nieuw weefsel wordt aangemaakt  en het epithelium wordt 

hersteld
• Door fibroblasten, die  in willekeurige volgorde collageen 

aanleggen, kan wond meer trekkracht verdragen
• Weefseldefect wordt opgevuld met granulatieweefsel dat 

bestaat uit uitgroeiende capillairen en zich delende 
fibroblasten
• Weefsel groeit  tot gat opgevuld is, stopt proliferatiefase.
• Start productiefase 

3. Proliferatie fase
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3. Proliferatiefase

Fibroblasten Myofibroblasten
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MMP’s: eten overtollig collageen 

27
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Klinische symptomen proliferatiefase

• Verdwijnen van de roodheid en zwelling 
• Temperatuurafname
• Functiestoornissen en pijn bij belasting blijven nog
• Belastingafhankelijke pijn verdwijnt naarmate de proliferatie 

vordert
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• Start rond dag 21, kan 2 jaar duren
• Littekenweefsel wordt gereorganiseerd
• Fibroblasten zorgen voor collageenaanleg in richting van de 

trekspanning, balans tussen collageen synthese en lysis
• Verbetering trekkracht
• Meer belasten, wat moet leiden tot ontstaan van krachtlijnen 

waarlangs nieuw gesynthetiseerd collageen zich kan richten 
• Richten van  vezels afhankelijk van piëzo - elektrische effecten 

en hoge turnover rate van type lll collageen
• Cross-links nog redelijk makkelijk te verbreken zonder dat er 

opnieuw weefselschade ontstaat

4. Remodelleringsfase
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Klinische symptomen remodeleringsfase

Alleen functiestoornis is nog aanwezig

Dun, wit en stabiel litteken

30
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• Na 2-3 weken: trekvastheid 20% van origineel
• Na 7 weken: trekvastheid 40-50%, als er geoefend is weer 

sport belastbaar
• Na 3-4 mnd-1 jaar trekvastheid is 95% en weer maximaal 

belastbaar

Belastbaarheid

31

32(De Morree 2014)

Tijdspad wondgenezing
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In relatie tot wond :
- Wond locatie (vascularisatie, trekkracht  en dikte weefsel)
- Wond eigenschappen (vorm, grootte en diepte)
- Temperatuur (30gr+)
- Wond hydratatie 
- Necrotisch weefsel
- Immuunsysteem/Infectie

Factoren die wond herstel beïnvloeden

33
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Lokale factoren in de wond:
- Circulatie (moet echt tot wondbed komen)
- Fluidflow/immuunsysteem
- Gevoel (sensorisch gebrek geeft falen in herkennen en 

reageren op druk, irritatie of trauma)
- Mechanische stress (druk, schuif en frictie kracht, 

oedeem)

Factoren die wond herstel beïnvloeden
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Gerelateerd aan het individu:
-leeftijd
-inadequate voedingstoestand
-co morbiditeit
-medicatie (steroïden >30mg p/d beïnvloeden 
wondhelingsfases)
-risicogedrag als alcohol en roken

Factoren die wond herstel beïnvloeden
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• Zacht
• Glad
• Vervormbaar
• Normale vascularisatie
• Geen verklevingen!
• Niet exact hetzelfde collageen als voor 

letsel:
• Tot 80% oorspronkelijke trekkracht
• Verminderde veerkracht

Resultaat normaal genezingsproces

36
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Het milieu

De spanning

Wat kan er fout gaan?
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Te sterke ontsteking, heel veel fibroblasten, hypertrofisch litteken

Te weinig ontsteking, wond blijft zwak en kwetsbaar, atrofisch litteken

Het milieu: ontsteking
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Te veel spanning bij angst voor contacturen, te veel geprikkeld te veel 

fibroblasten

De spanning

39
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“Probleemlittekens”:
- Hypertrofisch
- Atrofisch
- Adhaesies
- Contracturen
- Hyper -of hyposensitief
- Invloed op motor control en TrP vorming
- Niet zichtbare littekens

Normale littekens:
- Normaal uiterlijk
- Goede verglijding
- Kwalitatief wel minder (max 80% van oorspronkelijke trekkracht)

Normale en ‘probleemlittekens’

40

spanningslijnenhypertrofisch keloid

Meer bij: vrouwen, kinderen en donkere huidskleur

Hypertrofische littekens

41

Keloïd

42
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Spanningslijnen
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Atrofisch litteken
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Widespread scar

45
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Adhaesies
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Contractuur
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Guimberteau

48
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