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VOORDEEL 

bioscoop ● zorghotel  

● rijbewijskeuring ●  

varen ● fietstrainer

THEMA 
Veiligheid

Vliegende start voor  
dorpscollectief in Riel

VERA LIEP ALS  
BABY ERNSTIGE  
BRANDWONDEN OP
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     ‘MIJN MOEDER HEEFT  
ZICH TOT AAN HAAR DOOD    
  SCHULDIG GEVOELD’

Afgelopen voorjaar werd Vera voor het eerst in elf jaar 
weer geopereerd. Om het zitten voor haar minder pijnlijk  
te maken, kreeg Vera een z-plastiek: een behandeling om 
een samengetrokken litteken wat losser te maken.  
Volgens de arts was het een routine-ingreep. Het pakte  
helaas anders uit. Weken lag ze in het ziekenhuis, met een 
opengesprongen en geïnfecteerde operatiewond. ‘Ik heb 
alle transplantaties en operaties – in totaal zo’n 35 – van 
jongs af aan altijd redelijk kalm ondergaan’, vertelt Vera. 
‘Maar nu was ik opeens zó ontzettend boos. Ik was er  
he-le-maal klaar mee. Wanneer houdt het nu eens op?  
Ik wil gewoon genieten van mijn leven en rust in de tent.’ 
Inmiddels is ze er weer bovenop. Fysiek, maar ook mentaal. 
Want Vera is een zeer positief ingestelde jonge vrouw die 
geleerd heeft om ondanks alles haar zegeningen te tellen. 

Boiler
Het begon allemaal 26 jaar geleden, toen ze met haar zus 
Ellen (destijds drie jaar) in bad zat. Hun moeder was heel 
even de badkamer uitgelopen om een handdoek te pakken. 

Net in die tijd ontregelde de boiler en kwam er alleen  
nog maar kokend water uit de kraan. Vera: ‘Ik herinner  
het me niet, ik weet het alleen van de verhalen. Het heeft  
misschien vijftien seconden geduurd. Mijn zus was net  
oud genoeg om meteen op de badrand te klimmen en  
mij overeind te houden. Toen was mijn moeder er al bij,  
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‘BIJ MIJN LAATSTE 
OPERATIE GING HET 
MIS. TOEN WAS IK  
ER EVEN HELEMAAL 
KLAAR MEE’

Het duurde maar vijftien seconden… Maar het kokende water dat 26 jaar geleden uit 
de badkraan kwam, tekende Vera voor het leven. Vele transplantaties, operaties en  
revalidatieperiodes volgden. Ondanks alle tegenslag staat ze heel positief in het leven. 

Naam: Vera Lammers (27)

Woonplaats: Eindhoven

Leefstijl: Vera werkt bij een kantoor  
voor bewindvoering als budgetcoach.
Zij woont met kat Boeddha in een knusse 
eengezinswoning. Als baby liep Vera zeer 
ernstige brandwonden op aan handen, 
voeten en benen.



12 13

gealarmeerd door ons gekrijs.’ Halsoverkop bracht een 
buurvrouw hen naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis. De 
ambulance kwam niet. Ze dachten slechts een hysterische 
moeder aan de lijn te hebben.
In het ziekenhuis had men meteen in de gaten hoe ernstig 
Vera er aan toe was. Ze had derdegraads verbrandingen 
tot aan haar middel. Vera’s moeder zou later tegen de 
buurvrouw hebben gezegd: ‘De geur van gekookt vlees 
vergeet ik nóóit meer’.
In allerijl werd Vera naar het brandwondencentrum in  
Rotterdam vervoerd. Daar lag ze vier maanden in  
quarantaine om infecties te voorkomen. Maar haar teentjes 
en vier vingers waren niet meer te redden. Ze moesten  
worden geamputeerd. Vera, geëmotioneerd: ‘Tot aan haar 
dood, zeven jaar geleden, heeft mijn moeder zich enorm 
schuldig gevoeld dat ze ons even alleen heeft gelaten in 
de badkamer. Maar ik verwijt haar niets. Totaal onverwacht 
ging die boiler stuk. Kwestie van enorme pech. Dat is mij 
niet aangedaan, dat is mij overkómen. Dat maakt dat ik 
het beter kan relativeren en accepteren.’ 

Mannetje
Vera’s jeugd stond in het teken van operaties, dagelijkse  
fysiotherapie en revalidatie. Op haar voeten, benen en 
handen werden huidtransplantaties uitgevoerd. Elk jaar 
opnieuw, omdat getransplanteerde huid niet meegroeit  
en alles pijnlijk gaat trekken. Tot ze op haar zeventiende 
jaar volgroeid was. Operaties zoals afgelopen voorjaar  
dienen om minder last te hebben van het littekenweefsel. 
‘Ook moest ik van kinds af aan op speciale schoenen  
leren lopen. Langer dan tien minuten lukt me dat niet. 
Voor lange afstanden zit ik dus in een rolstoel.’ 
Hoe ging dat op school? Hoe reageerden de andere kinderen? 
Strijdbaar: ‘Ik ben nooit gepest, ook niet op de middelbare 
school. Ik hoorde er gewoon bij, had vrienden. Maar ik 
stond ook wel mijn mannetje. Ik dwong ontzag af, doordat 
ik er zelf heel open over praatte en er veel grappen over 
maakte. Dat was mijn overlevingsmechanisme.  

Zo werd er in ons gezin ook mee omgegaan. Dan zei ik  
bijvoorbeeld: “Dít was lekker… Ik heb m’n vingers erbij  
opgegeten!” Of: “Ik ben niet snel aangebrand hoor”. Vrien-
dinnetjes gingen vaak mee naar de fysiotherapeut. En als 
ik in het ziekenhuis had gelegen, vertelde ik voor de klas 
uitgebreid wat er was gebeurd.’ 

Mooi werk
Met haar zus had Vera vroeger een sterke band. ‘Ze heeft 
toen letterlijk en figuurlijk mijn hoofd boven water gehouden. 
Maar onze levens zijn de laatste jaren uit elkaar gegroeid. 
Mijn ouders zijn allebei recent overleden. Mijn moeder aan 
longkanker, mijn vader vorig jaar aan vervroegde dementie. 
Eigenlijk ben ik meer bezig met het verwerken van dat  
verlies, dan met mijn brandwonden. Want die horen gewoon 
bij mij. Ik denk dat ik een veel minder leuk mens zou zijn 
geworden zonder die brandwonden. Ik heb geleerd om 
heel sociaal en positief in het leven te staan. Ik wilde graag 
in de zorg werken, maar dat bleek door mijn beperking  
helaas onhaalbaar. Nu werk ik als bewindvoerder bij een 
kantoor voor bewindvoering en regel financiële zaken 
voor cliënten. Erg leuk werk. Ik heb een hechte vrienden-
club, een eigen huis… Elk mens heeft z’n eigen sores. Maar 
kijk naar wat je wél hebt. Daar gaat het om in het leven.’

Interview

DIT VINDEN WIJ

Jaarlijks zoeken maar liefst 10.000 mensen medische hulp 
voor een brandwond. Bij zo'n 870 van hen is het zó ernstig 
dat opname in één van de drie brandwondencentra 
(Rotterdam, Beverwijk en Groningen) noodzakelijk is. 

Bij een brandwond wordt de huid beschadigd door 
warmte, straling of een chemische stof. De huid is een 
belangrijk orgaan. Die bepaalt hoe u er uitziet, houdt uw 
lichaamstemperatuur op peil en beschermt tegen infecties. 
Meestal gaat een brandwond vanzelf over, na de plek een 
tijdje onder de kraan te hebben gehouden. Maar soms 
kan een brandwond ernstige tot zeer ernstige vormen 
aannemen en levensgevaarlijk zijn. 

Er zijn een paar eerste hulpregels als het u of één van uw 
naasten treft. Bovenaan staat: eerst water, de rest komt later.  
Koel de wond gedurende tien minuten met lauw, zacht 
stromend leidingwater. Koelen vermindert de pijn en haalt de 
hitte uit de wond. Kijk op de volgende sites voor meer  
tips en adviezen. 

www.brandwondenstichting.nl: De Nederlandse 
Brandwonden Stichting zet zich in voor de belangen 
van mensen met brandwonden. Op deze site vindt u 
veel informatie en tips over preventie, behandeling, 
lotgenotencontact en over hun activiteiten. Onder het 
kopje 'Wie zijn wij' staat onder meer Vera Lammers, als 
ambassadeur van de Brandwonden Stichting en een link 
naar het tv-programma ‘Je zal het maar hebben’, waar zij 
aan meedeed.

www.kindenbrandwond.nl: Stichting Kind en Brandwond 
zet zich specifiek in voor kinderen die ernstige brandwonden 
hebben opgelopen. De stichting organiseert bijvoorbeeld 
ook vakantieweken.

www.veiligheid.nl: Tips voor veilig wonen, maar ook voor 
veilig werken en veilig deelnemen aan het verkeer.

Tip: Ga naar www.thebe-extra.nl/e-learning. Samen met 
de Brandwonden Stichting ontwikkelde Thebe Extra een 
e-learning module over brandwonden. Gratis voor leden!

TREFT HET U?

Blanche

‘IK STA HEEL  
SOCIAAL IN HET  
LEVEN. MISSCHIEN 
WEL DANKZIJ DE  
BRANDWONDEN’ 

‘IK BEN  
NOOIT GEPEST.  

IK STOND  
ECHT MIJN  
MANNETJE’

Jeanine

Jeanine Merse (27), 
vriendin van Vera

‘Vera en ik kennen elkaar 
sinds de brugklas. Tijdens de 
introductieweek duwde ik 
steeds haar rolstoel. Ik was 
destijds heel stil en verlegen, 
Vera was een stuk mondiger 
en socialer. Zij heeft mij uit 
die stille hoek getrokken 
en sindsdien zijn we altijd 
vriendinnen gebleven. We 
wonen nu in dezelfde buurt 
en zien elkaar heel vaak. 
Toen ze in het voorjaar zo 
ziek was, was ik er elke dag 
om haar te helpen. Vera 
is heel sterk, heel wijs en 
ook heel eerlijk. Niet voor 
niets heeft ze zo’n grote 
vriendenkring. Soms flapt 
ze er van alles uit. Maar dat 
neem ik dan gewoon met 
een korreltje zout.’

Blanche Bracha (46), 
fysiotherapeute  
van Vera

‘Vera komt al vier jaar elke 
week naar mij toe. Tijdens 
die afspraken beperken we 
ons niet tot oefeningen.  
Bij een kop koffie nemen 
we ook altijd even de week 
door. “Met jou heb ik geen 
psycholoog meer nodig”, 
zegt ze dan gekscherend. 
In de loop van de tijd is er 
een vriendschapsband 
tussen ons ontstaan. Ik 
vind Vera een zeer sterke 
vrouw. Ze wil zo min mogelijk 
worden belemmerd door 
haar beperking en werkt 
daar hard aan. Ze is de 
laatste jaren dan ook enorm 
vooruitgegaan in lopen, 
kracht en conditie. Maar ik 
vind het vooral mooi hoe 
zij van elke dag een feestje 
weet te maken.’

GRATIS 
voor leden:  e-learning over brandwonden


