
NIEUW! 
BRANDWONDENPLEISTER 
(WATER OPLOSBAAR)

De behandeling van brandwonden is gecompliceerd en leidt vaak 

toch tot ontstekingen en lelijke littekens. De aan de Radboud 

Universiteit ontwikkelde 

supergel is in principe 

heel geschikt om er een 

brandwondenpleister van te 

maken.  Aan de gel kunnen ook 

nog eens medicijnen worden 

toegevoegd. En als de pleister 

vervangen moet worden, 

hoeft hij alleen maar even te 

worden gekoeld en kan dan 

worden afgespoeld. Om te 

kijken of de gel daadwerkelijk 

geschikt is voor brandwonden 

wordt deze getest in het 

Brandwondencentrum in 

Beverwijk. 

De gel is een voorbeeld van 

op het leven-geïnspireerde 

moleculen en materialen waar 

de Radboud-chemici in zijn 

gespecialiseerd.

De Nijmeegse supergel bestaat uit 

Prof. Alan Rowan toont de supergel



lange gedraaide moleculen (poly-isocyanide) die sterk lijken op de draden 

die cellen hun stevigheid geven. Samen vormen de draden een net. De 

Radboud-chemici kunnen de gel zo variëren dat de mazen groter of kleiner 

worden. Ook kunnen ze de stollingstemperatuur regelen door de lengte 

van de moleculen te veranderen. Bijzonder aan de gel is dat deze opstijft bij 

verwarming, en zacht wordt bij koelen. 

Slimme pleister

Vandaar het idee om het materiaal voor wondbehandeling in te zetten: de 

gel kan direct, koud op de wond worden aangebracht, waar zich door de 

warmte van de huid een gel vormt. De gel stimuleert vervolgens de cellen 

om in de juiste richting te groeien en helpt daarmee littekenvorming te 

voorkomen. Het wondvocht kan door de kleine gaatjes in de structuur naar 

buiten sijpelen, maar de bacteriën kunnen niet naar binnen. 

Tenminste, dat is de hypothese die nu wordt getest in het 

Brandwondencentrum in Beverwijk.  ‘Als blijkt dat de gel de wond afsluit 

voor bacteriën dan leidt dit tot een forse reductie in verbandwissels 

en uiteindelijk tot een enorme verbetering van de kwaliteit van 

brandwondenzorg,’ zegt de directeur van de Vereniging Samenwerkende 

Brandwondencentra Nederland (VSBN), Esther Middelkoop. Zij is 

hoogleraar huidregeneratie en wondgenezing aan het VU medisch 

Centrum en werkt samen met de chemici en tissue engineers van Radboud 

NanoMedicine Alliance. Voor het onderzoek naar de brandwondenpleister 

kreeg de groep een forse subsidie van ZonMw en van STW. 

Inspiratie van het leven

De gel is een voorbeeld van op het leven-geïnspireerde moleculen en 

materialen waar de Radboud-chemici in zijn gespecialiseerd. Andere 

voorbeelden in ontwikkeling zijn en nanobolletjes om medicijnen mee 

door het lichaam te sturen; darmplakband en materialen om bloedingen 



en ontstekingen in de mond te stoppen. Ook hiervoor wordt de supergel 

als basis gebruikt, aangevuld met nanobolletjes waarin medicijnen zitten. 

Tissue engineer John Jansen van het Radboudumc is optimistisch over 

de mogelijkheden van de supergel. ‘De gel heeft eigenschappen die 

andere materialen niet hebben. Dit is echt bijzonder materiaal.’ En de 

gelpleister zal over niet al te lange tijd in de winkel liggen, verwacht hij. 

Maar omdat de regelgeving voor nieuwe medicijnen zo ingewikkeld is 

duurt wel even voor de tandarts de gel mag gebruiken als middel bij 

tandvleesontstekingen. 


