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Datum onderzoek:

Naam:

Beoordelaar:
Locatie:

Geboortedatum:

Studie:

Patientennummer:

1 = normale huid

parameter
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ergst denkbare litteken = 10
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categorie

vascularisatie

bleek | roze | rood | paars | mix

pigmentatie

hypo | hyper | mix

dikte

dikker | dunner

reliëf

vlakker | hobbeliger | mix

plooibaarheid

stugger | soepeler | mix

oppervlakte

expansie | contractie | mix

algehele indruk

Toelichting

De POSAS bestaat uit de zes items (vascularisatie,
pigmentatie, dikte, reliëf, plooibaarheid en oppervlak) waarvan het litteken gescoord wordt op een
schaal van 1 (als normale huid) tot 10 (als de ergste
denkbare afwijking). De score van deze zes items
resulteert in de ‘POSAS totaal score’. Achter elk van
de zes items staan categorieën vermeld die ingevuld
kunnen worden. Daarnaast wordt de algemene
indruk gescoord op een schaal van 1 tot 10.
Voor alle parameters geldt dat indien mogelijk een
vergelijking dient plaats te vinden met normale huid
op een overeenkomstige anatomische locatie.

Toelichting op de items:
• vascularisatie De vascularisatie wordt
beoordeeld aan de hand van wegdrukbare
roodheid. Dit wordt getest door met Plexiglas
voldoende druk aan te brengen om de vaten in
het litteken dicht te drukken en vervolgens het
Plexiglas los te laten.
• pigmentatie De mate van bruine verkleuring
van het litteken door de aan- of afwezigheid van
melanine. Het plexiglas wordt tijdelijk op het
litteken aangebracht met voldoende druk om
de vaten in het litteken dicht te drukken waardoor
de pigmentatie beter beoordeeld kan worden.

• dikte De gemiddelde afstand tussen de
overgang subcutis – dermis en de epidermale
oppervlakte van het litteken.
• reliëf De mate waarin oppervlakte onregel
matigheden van het litteken aanwezig zijn (Indien
mogelijk wordt dit vergeleken met normale huid
op een overeenkomstige anatomische locatie).
• plooibaarheid De soepelheid van het litteken.
Dit wordt getest door de littekenhuid tussen duim
en wijsvinger te plooien.
• oppervlakte De oppervlakte van het litteken
in relatie tot het oorspronkelijke wondgebied.
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