
Op haar achtste loopt Kim door een ongeluk derdegraads brandwonden op over haar lichaam en 
gezicht. Nu, twaalf jaar later, helpt en inspireert ze anderen door haar verhaal te vertellen.

“‘IK WIL NIET DOOD,’ ZEI IK 
TERWIJL IK ONDER DE DOUCHE 
STOND. IK VOELDE NIKS. 
GEEN PIJN.”
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DOORZETTER  //

“Het was een warme dag in augustus 
2003. Met het hele gezin hadden we even 
daarvoor in de tuin zitten gourmetten.  
We gebruikten een gourmetplaat met 
daaronder potjes met brandgel, die de 
plaat op temperatuur hielden. Na een 
tijdje wilde mijn vader de potjes bijvullen. 
Ik zat recht tegenover hem, toen de kunst-
stoffen jerrycan met daarin de brandgel 
ontplofte. Ik knielde neer, met mijn 
handen voor mijn gezicht. Mijn moeder 
sloeg even later handdoeken om me heen. 
’Ik wil niet dood,’ zei ik terwijl ik onder 
de douche gezet werd. Het lauwwarme 
water stroomde over mijn lichaam, maar ik 
voelde niks. Geen pijn. Andere details van 
die avond ben ik kwijt. Het laatste wat ik 
me kan herinneren, is dat ik op de 
brancard lag. Ik had het ontzettend koud.” 

47 procent verbrand
“Zes weken heb ik op de intensive care 
van het Brandwondencentrum in Bever-
wijk gelegen. Daarna ben ik overgeplaatst 
naar het Kinderbrandwondencentrum.  

Ik onderging de ene huidtransplantatie na 
de andere en tussen de operaties door 
hielden ze me het grootste deel van de 
tijd met medicatie in slaap. Mijn lichaam 
bleek voor 47 procent verbrand. Ik had 
tweede- en derdegraads brandwonden. 
Tijdens de operaties transplanteerden ze 
huid van mijn been naar aangetaste delen 
van mijn lichaam zoals mijn gezicht, hals 
en oksels. Deze transplantaties zou ik in 
de jaren daarna nog heel vaak ondergaan. 
Van de schaafwond die ontstond op mijn 
been, het donorgebied, had ik het meest 
last. Dat schrijnt. Door het ongeluk ben ik 
ook blind geworden aan mijn linkeroog en 
waren de vingers van mijn rechterhand zo 
beschadigd dat ze moesten worden 
geamputeerd. Na drie maanden werd  
ik overgeplaatst naar de Sint Maartens- 
kliniek in Nijmegen. Ik kreeg fysiothera-
pie om weer te leren lopen, mijn armen te 
strekken, enzovoorts. Ook kreeg ik 
ergotherapie voor de fijne motoriek. In het 
begin kon ik niet eens een stift vasthou-
den. Uiteindelijk kon ik weer terug naar 
school. De reacties van mijn klasgenoten 
waren mild. Ik ben gelukkig nooit 
uitgescholden of gepest. Ook niet op  
de middelbare school.” 

Ambassadeur
“Zelf heb ik moeite gehad met accepteren 
hoe ik eruit zie. Als we gingen winkelen, 

“Het mooiste compliment dat ik ooit kreeg, was op 
Brandwondenkamp. Een van de meisjes met wie ik 
een kamer deelde, zei toen ze me voor het eerst 
zag: ‘Ooh, jij bent echt mooi!’ Dat was fijn om te 

horen en tegelijkertijd bevreemdend. Ik, mooi?”

Tekst Wendy Dekker

KIM DE RUIJTER

LEEFTIJD 20 JAAR.
HEEFT 3 ZUSSEN.
VOLGT HAVO VOLWASSENEN
ONDERWIJS.
HOBBY’S SCHRIJVEN, FITNESS, 
WINKELEN MET VRIENDINNEN.
WIL OOIT EEN BLOG SCHRIJVEN EN 
ANDERE MENSEN INSPIREREN.
WEET NOG NIET WAT ZE LATER WIL 
WORDEN, MAAR IN IEDER GEVAL 
MENSEN HELPEN.
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verstopte ik me altijd achter mijn moeder. 
De laatste tijd verstop ik mezelf niet meer. 
Ook praat ik tegenwoordig vaak over wat er 
is gebeurd, ik ben zelfs ambassadeur 
geworden van de Nederlandse Brandwon-
den stichting. Als ik anderen met mijn 
verhaal kan helpen, vind ik dat mooi. 
Voorheen dacht ik: als ik erover praat, dan 
geef ik toe dat ik iets heb en dat ik anders 
ben. Maar daarmee gaf ik mezelf de kans 
niet het ongeluk goed te verwerken. Op 
mijn vijftiende kreeg ik daardoor opeens 
last van heftige angstaanvallen zodra het te 
druk werd om me heen. Met behulp van 
een psychologe ben ik uiteindelijk van die 
angstaanvallen afgekomen.” 

Man en kinderen
“Nog steeds houd ik niet zo van drukte. 
Uitgaan doe ik bijvoorbeeld niet. Dat zal 
ik ooit wel gaan doen, maar ik dwing 
mezelf er niet toe. Als ik in het weekend 
uitgaansfoto’s op Facebook voorbij zie 
komen van leeftijdsgenoten, vind ik dat 
wel eens moeilijk. Dat wil niet zeggen dat 
ik zielig thuis zit. Ik heb een paar 
hartsvriendinnen met wie ik vaak op stap 
ga: naar de film of naar de stad, gezellig 
winkelen. Een vriendje heb ik nog nooit 
gehad. Maar ik ga er wel van uit dat ik in 
de toekomst ook een man en kinderen 
krijg hoor. Het komt wel. Nu richt ik me 
op school. Vanwege de angstaanvallen heb 
ik destijds de havo afgebroken. Ik stapte 
over naar de mavo en haalde mijn 
diploma. Omdat ik nu toch een hbo-oplei-
ding wil gaan doen, ben ik bezig met 
havo-volwassenenonderwijs. Als alles goed 

gaat, heb ik volgend jaar zomer alsnog 
mijn havo-diploma.” 

Bezienswaardigheid
“Mijn vader heeft heel lang met een 
schuldgevoel rondgelopen. En dat doet hij 
nog steeds een beetje denk ik, ook al 
neem ik hem helemaal niks kwalijk. In de 
jaren na het ongeluk merkte ik dat hij mij 
voortrok ten opzichte van mijn zussen. 
Daar heb ik wat van gezegd, want dat wil 
ik helemaal niet. 
Vorig jaar was ik met mijn ouders en mijn 
zussen in de Apenheul. Die dag was het 
behoorlijk druk en er stonden veel 
kinderen naar me te staren. Het leek alsof 
ík de bezienswaardigheid was en niet de 
apen. Ik zeg er nooit iets van. Zo ben ik 
niet. Maar vanbinnen doet het pijn. Ik ben 
van plan de volgende keer gewoon naar ze 
te lachen. Laten zien dat ik vrolijk ben en 
ook gewoon een mens zoals zij. Volgens 
mij werkt dat bij kinderen wel.”

Mooiste compliment
“Het mooiste compliment dat ik ooit 
kreeg, was op Brandwondenkamp. Eén 
van de meisjes met wie ik een kamer 
deelde, zei toen ze me voor het eerst zag: 
‘Ooh, jij bent echt mooi!’ Dat was fijn om 
te horen en tegelijkertijd bevreemdend. 
Ik, mooi? Natuurlijk wil ik mezelf ook 
mooi vinden. Maar dat is niet mijn doel. 
Mijn doel is tevreden zijn als ik naar 
mezelf kijk in de spiegel.”      

Wil jij ook je (levens)verhaal vertellen?  
Mail naar redactie@medireva.nl.

//  DOORZETTER

“Ik zeg er nooit iets van als mensen staren.  
Zo ben ik niet. Maar vanbinnen doet het pijn.  
Ik ben van plan de volgende keer gewoon naar  
ze te lachen. Laten zien dat ik vrolijk ben en  
ook gewoon een mens zoals zij.”

“Per jaar krijgen we hier zo’n 330 patiënten 
binnen met brandwonden, waarvan 
veertig procent kinderen. Beoordeling van 
brandwonden is lastig en behandeling van 
brandwonden specialistisch. Veel zieken 
huizen verwijzen hun patiënten dan ook 
direct door naar een brandwondencentrum. 
Wij hebben een speciale afdeling voor 
kinderen. Maar als de brandwonden bij 
een kind zeer ernstig zijn, vindt in eerste 
instantie opname plaats op de intensive 
careafdeling van het brandwonden
centrum voor volwassenen. In de basis 
verschilt de behandeling van volwassenen 
niet veel met die van kinderen. We hebben 
altijd hetzelfde uitgangspunt: de littekens 
zo veel mogelijk minimaliseren. Per patiënt 
kiezen we de methode die het beste resul
taat oplevert. Bij volwassenen gebruiken 
we vaker zalven en crèmes, bij kinderen 
gebruiken we meer membraanachtige ver
banden. Kinderen hebben een dunnere huid 
dan volwassenen, waardoor ze sneller diepe 
brandwonden oplopen. Een derdegraads 
verbranding, zoals Kim die had, gaat altijd 
gepaard met littekenvorming en genezing 
is alleen mogelijk met huidtransplantatie. 
In het algemeen is er in de loop der jaren 
veel veranderd op het gebied van techniek 
voor wondbehandeling. Er is meer en betere 
pijnbestrijding en er zijn grotere overle
vingskansen na brandwonden.”

Meer info: www.rkz.nl en  
www.brandwondenstichting.nl.
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