
 
 

Help Brandwonden Kids vzw ondersteunt een onderzoeksproject van het Brandwondencentrum van 
UZ Leuven. Dit onderzoek omhelst het gebruik van Virtual Reality technologie bij wondverzorging 
van ernstige brandwonden.  
 

 

 
 
 

 



 
 

Het onderzoek naar pijn, angst en dyscomfort in het Brandwondencentrum van UZ Leuven gaat al 
ver terug in de tijd. Reeds in 2004 werd er een project gestart na een telefonische bevraging van 
318 patienten i.v.m. de behandeling van jeuk na brandwonden tijdens het herstel, wat leidde tot de 
ontwikkeling van een specifieke jeuk score. 
 
Enkele jaren later werd er gestart met Virtual Reality en werd er begin 2012 door HBK een schenking 
gedaan van een eerste Virtual Reality bril. 
 
In 2014 en 2016 werden er nog twee projecten succesvol voltooid. Aan de hand van een online 
survey van zorgverleners in de Belgische brandwondencentra werd duidelijk dat er nood was aan 
de implementatie van VR in de brandwondencentra. 
 
Er werd in 2018 een voorstel ingediend tot een innovatief zorgproject bij de Vlaamse regering, dat 
na het indienen van de nodige documenten een goedkeuring kreeg eind 2018. Na de nodige 
voorbereidingen in 2019 kon er begin 2020 gestart worden met de screening en testing.  
Maar in maart 2020 brak Covid-19 uit, met als gevolg dat de opname capaciteit en ambulante 
wondzorg gedurende meerdere weken drastisch verminderd of zelfs geheel gestaakt werden. 
In april 2020 reeds werd er een verlenging van het project aangevraagd als gevolg van de Covid-
19 onderbrekingen. Eind juli 2020 werd de verlenging door de Vlaamse Overheid goedgekeurd, 
maar er kon echter geen bijkomend budget vrijgemaakt worden. 
Onder leiding van Prof. Dr. Michael Casaer is het Brandwondencentrum UZ Leuven op zoek gegaan 
naar extra sponsors om het VR onderzoeksproject verder te kunnen zetten en successvol te kunnen 
beeindigen. 
Vermits zij in het verleden reeds met HBK  hebben samengewerkt, werd er terug contact 
opgenomen en na enkele bijeenkomsten is dan de beslissing genomen dat HBK het project mede 
financieel zal ondersteunen. 
 
Het vervolg van het project zal in verschillende fases gebeuren: 

1. Medio 2021 (juni – juli) : doorstart van project. 
2. Begin 2022 : aanvraag voorbereiden en indienen bij directie UZ Leuven. 
3. December 2022: einde screeningsperiode. Verwachting is dat er een populatie van 200 tot 

300 patiënten geëvalueerd zal worden. 
4. Januari 2023: Preliminair activiteiten-eindrapport. 
5. Februari 2023 – April 2023: Indienen, reviseren en publiceren wetenschappelijk rapport in 

een hoog-geciteerd wetenschappelijk tijdschrift en voorstellen van de resultaten op 
nationale en internationale symposia. 

6. Maart 2023 – Juni 2023: uitwerken van aanbevelingen rond VR in de Belgische 
Brandwondencentra in samenwerking met BABI-leden en lobbying bij de overheid  voor 
structurele ondersteuning voor deze toepassing in ruimer kader van niet-farmacologische 
bestrijding van angst en pijn. 

Medio April 2022 zijn dit de voorlopige resultaten van de studie. 

• Het aantal opgenomen patiënten met nood aan wondzorg voor de periode januari 2020 – 
12 april 2022 bedraagt 278 waarvan er 79 in aanmerking kwamen voor de studie. Hiervan 
waren 14 patiënten jonger dan 18 jaar en 65 ouder dan 18 jaar. 

• Voor deze patiënten kon de VR-bril 305 keer aangeboden worden voor de wondzorg.  
• Voor 209 keer gaf de patiënt toestemming en was het gebruik van de VR succesvol in 181 

gevallen. 28 maal was de VR-bril niet succesvol. 
• 96 maal werd door de patiënt aangegeven om de VR-bril niet te gebruiken om allerlei 

persoonlijke of medische redenen. 
• 198  opgenomen brandwondenpatiënten kwamen niet in aanmerking omwille van de 

toelatings (inclusie) criteria tot de studie. Ruim 30% van dit aantal betreft kinderen onder de 
6 jaar.  

Help Brandwonden Kids vzw wenst het team van Prof. Dr. Michael Casaer nog veel succes met 
het vervolg en de conclusies van hun studie. 

 


