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Brandwond
Een beschadiging van de huid, veroorzaakt door inwerking van 

warmte, elektriciteit, straling, bevriezing of chemische stoffen.

Brandwondencentrum
Een in brandwondenzorg gespecialiseerde afdeling van een 

algemeen ziekenhuis. Door de bijzondere maatregelen en een 

vakkundig team is opvang, behandeling, verzorging en verple-

ging van patiënten met brandwonden (daar) optimaal mogelijk. 

Nederland heeft drie van deze centra.

Brandwondenpolikliniek
Poliklinisch spreekuur van het brandwondencentrum door  

het brandwondenteam. Er wordt aandacht besteed aan zowel 

lichamelijke als psychosociale aspecten.

Donorplaats
Dat gedeelte van het lichaam waarvan een dunne strook huid  

is verwijderd om als transplantaat te dienen.

Drukkleding
Kleding vervaardigd van elastisch materiaal en op maat gemaakt. 

Het helpt littekenhypertrofie te beperken.

Drukmasker
Gezichtsmasker van kunststof of elastisch materiaal dat  

speciaal gemaakt is om littekenhypertrofie te beperken.

Littekenhypertrofie
Soms is de vorming van littekenweefsel zeer overmatig. Er  

ontstaat dan een rood, dik en hobbelig litteken. We noemen  

dit een hypertrofisch litteken.

Operatie/transplantatie
Als na een diepe brandwond geen spontane genezing plaats-

vindt, wordt de dode huid onder algehele narcose operatief 

verwijderd. De ontstane wond wordt bedekt met eigen huid van 

de patiënt. Deze strook huid wordt meestal netvormig vergroot 

en vervolgens op de wond gelegd, waarmee het kan vergroeien, 

zodat de wond zich sluit.

Plastisch chirurgische correcties
Een brandwondenslachtoffer wordt opnieuw opgenomen in het 

ziekenhuis om door middel van operaties littekens te verfraaien 

of huidtekorten - en daarmee de functiebeperkingen - op te 

heffen. De operatiefrequentie is afhankelijk van onder andere de 

ernst en de plaats van het brandwondenletsel. Bij kinderen is de 

groei zeer bepalend.

Verklarende woordenlijst
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Informatie in deze brochure 

Brandwonden, niet niks

Een leerling met brandwonden die net uit het ziekenhuis komt, heeft een spannende periode achter de rug. Toch is de  
behandeling na het verlaten van het ziekenhuis nog niet afgelopen.

Juist nu is het belangrijk dat de leerling het ‘normale’ leven zo 

snel mogelijk weer oppakt. Het functioneren op school neemt 

hierbij een belangrijke plaats in. Deze brochure behandelt een 

aantal zaken rondom de zorg voor, en de begeleiding van een 

leerling met brandwonden op school.

 � Verklarende woordenlijst pag. 2

 � Terug naar school pag. 4

 � Wennen op school pag. 5

 � Leerprestaties, ontwikkeling en brandwonden pag. 6

 � Weer functioneren in de groep pag. 8

 � Aandacht voor anderen in de groep pag. 10

 � Persoonlijke aandacht voor de leerling pag. 12

 � Lespakketten, ouderavonden en informatie pag. 13

 � Genezing van de huid pag. 14

 � Lichamelijke verzorging pag. 15

 � Littekens en littekenvorming pag. 16

 � Wat mag wel en wat mag niet? pag. 18

 � Lotgenotencontact pag. 19

 � Brochures pag. 22

 � Adressen pag. 23
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Terug naar school

Op school vindt een belangrijk deel van de sociale ontwikkeling plaats. Door het omgaan met leeftijdsgenoten doet de leerling 
de nodige sociale ervaring op. In de groep leert hij* samenwerken en voor zichzelf opkomen. Een goede schoolperiode is dan 
ook de basis voor het kunnen functioneren in de maatschappij.

Wanneer de leerling door een ziekenhuisopname enige tijd niet 

op school is geweest, heeft hij veel aandacht gekregen, omdat 

hij zich in een uitzonderingspositie bevond. Nu moet hij weer 

leren meegaan in het dagelijkse schoolritme.

Dit kost best wat inspanning, zeker omdat het al een emotionele 

tijd is. Houd er rekening mee dat de leerling ‘gewone dagen’ 

heeft, maar soms ook moe en geïrriteerd kan zijn door weinig 

slaap, door jeuk, nachtmerries of andere oorzaken.

Wanneer iemand een traumatische ervaring heeft meegemaakt, 

trekt hij zich terug in de bestaande sociale contacten en zoekt 

geborgenheid. Als de leerling niet voldoende sociaal vaardig 

is, kan hij ook in een sociaal isolement raken. Het is dan ook 

belangrijk om de terugkeer in de groep op een juiste wijze te 

begeleiden en enigszins te sturen.

 *  Deze brochure is geschreven in de hij-vorm, maar de  

informatie geldt natuurlijk ook voor meisjes in uw klas.
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Geen slachtofferrol…
De meest voorkomende valkuil in het omgaan met een leerling 

met brandwonden is stigmatiseren en denken in een neerwaartse 

spiraal. Duw hem niet in een slachtofferrol. Ga er ook niet vanuit 

dat ‘getekend voor het leven’ betekent dat hij niet ‘normaal’ kan 

functioneren. Integendeel, juist de komende periode is van groot 

belang om te leren leven met het ongeval en de gevolgen daar-

van. Uw leerling heeft heel wat meegemaakt, maar is nog steeds 

dezelfde persoon met hetzelfde karakter.



Wennen op school

Andere leerlingen en leerkrachten zijn niet gewend om met brandwonden om te gaan. Het eerste contact op school is daarom 
sowieso wat onwennig en moeilijk. Wanneer de leerling een gezichts- en/of zichtbare verbranding heeft opgelopen, zal zijn  
omgeving moeten wennen aan zijn uiterlijk. De leerling voelt dit aan en zal het moeilijk vinden om voor het eerst weer terug 
naar school te gaan.

Het eerste bezoek aan school is voor zijn gevoel een belangrijke 

stap waar hij naar uitkijkt, maar ook bang voor kan zijn. Uw steun 

is belangrijk voor de sociale en psychologische ontwikkeling van 

de leerling. Hij kan door het ongeval anders reageren dan ver-

wacht. Op zich hoeft dit het functioneren in klassikaal verband 

niet te verstoren. Geef de klas en de leerling voldoende tijd en 

ruimte om te wennen.

Goede begeleiding
Goede begeleiding bij terugkeer op school kan veel problemen 

voorkomen. Dit begint met het voorbereiden van de klas zodat 

de leerlingen het onderwerp brandwonden besproken hebben 

en de gevolgen daarvan begrijpen. Misschien wil de leerling liever 

zelf vertellen wat hem overkomen is. Help hem daarbij, dit is goed 

voor zijn zelfbeeld en eigenwaarde.

Terug naar school project
Bij het wennen op school zijn zowel de leerling, de groep als de 

ouders betrokken. Om dit totale proces te begeleiden, kunt u 

ondersteuning vragen aan medewerkers van het brandwonden-

centrum. Deze speciaal opgeleide medewerkers begeleiden 

kinderen en jongeren tijdens de terugkeer in de klas. Wanneer 

een leerling niet (meer) in een brandwondencentrum in behan-

deling is, kunt u voor ondersteuning contact opnemen met de 

Nederlandse Brandwonden Stichting.

Aandacht geven…
Tijdens een ziekenhuisopname krijgt de leerling natuurlijk meer 

aandacht dan normaal. Nu moet hij weer wennen aan minder 

aandacht en functioneren in klassikaal verband. Laat merken dat 

u aandacht voor hem heeft en breng de aandacht langzaam op 

een gewenst niveau. Het is belangrijk dat u juist nu consequent 

dezelfde regels voor deze leerling stelt, die ook voor de hele 

groep gelden.

5



Leerprestaties, ontwikkeling en brandwonden

Na het meemaken van een ernstig ongeval zijn verminderde schoolprestaties de eerste dingen die op school opvallen. Zowel  
jongere als oudere leerlingen zijn zo bezig met wat ze hebben meegemaakt, dat zij minder goed ‘gewone’ informatie kunnen  
verwerken. Toch betekent het niet dat een tijdelijke beperking van de leervaardigheden leidt tot een leerachterstand. Meestal 
treedt een leerachterstand pas op na langdurig concentratieverlies.

Kleuters
Het leren vertellen van een samenhangend verhaal is op kleuter-

leeftijd een belangrijke ontwikkelingsfase. Als gevolg van een 

ongeval kan de taalontwikkeling geremd worden en is het 

mogelijk dat er een ontwikkelingsachterstand ontstaat. Kleuters 

verwarren ook regelmatig de feitelijke gebeurtenis, de toedracht, 

de gevolgen en de volgorde waarin het ongeval plaatsvond. 

Deze verwarring werkt soms door in de taalontwikkeling en de 

algemene verbale vaardigheden. Na een schokkende gebeurte-

nis kan een kleuter tevens last hebben van angstig hechtgedrag 

en separatieangst en zich helemaal richten op zijn ouders.

Terugval van ontwikkelingsniveau uit zich meestal in concentratie-

problemen, duimzuigen, incontinentie, anders praten en sneller  

vermoeid raken. Deskundigen zoals medewerkers van de school-  

of onderwijsbegeleidingsdienst kunnen, indien nodig, het kind 

verder begeleiden.

Basisschoolleeftijd
Kinderen vanaf zes jaar kunnen zich nauwelijks met iets anders 

bezighouden dan met de meegemaakte gebeurtenis. Af en toe 

moeten ze even bijkomen tijdens een dagdromerijtje. Op  

school maken ze dan een verstrooide indruk en zijn zij minder 

ontvankelijk voor nieuwe leerstof.

Als een kind ongeveer acht jaar is, is het zich zeer bewust van 

het veranderde uiterlijk.

Zeker de gymnastiekles en het schoolzwemmen kunnen bedrei-

gende situaties zijn, wanneer het kind littekens heeft die anders 

door de kleding bedekt zijn. Klasgenoten zijn nieuwsgierig en 

zullen verbaal of non-verbaal reageren op het veranderde  

uiterlijk. Maak daarom het onderwerp brandwonden, littekens  

en uiterlijk klassikaal bespreekbaar, zonder de aandacht te  

richten op de specifieke situatie van het kind.
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De groep moet op een juiste manier worden voorgelicht. Zo 

kunnen vragen die voor de leerling pijnlijk zijn, vóór de leerling 

terugkomt naar school, worden beantwoord.

Tieners en jongeren
Een tiener of jongere zal na een schokkende gebeurtenis juist 

worden uitgedaagd om abstract te redeneren. Hij zal de schok-

kende ervaring proberen te analyseren en begrijpen. De vraag 

naar het hoe en waarom van de gebeurtenis kan hem dan 

helemaal in beslag nemen. Wanneer het andere onderwerpen 

betreft, zoals lessen op school, is hij minder in staat zich te  

concentreren en nieuwe lesstof op te nemen. onderwerpen 

rond de angst dat hij door zijn uiterlijk niet door vrienden  

geaccepteerd wordt en relatievorming verdienen extra aandacht.

Blijf zelf op de hoogte…
Neem regelmatig contact op met de ouders van de leerling.  

U kunt vragen of zij u op de hoogte houden van de begeleiding 

van hun kind via het brandwondencentrum of ziekenhuis. 

Natuurlijk kunt u voor meer informatie over pedagogische en 

psychologisch signalen contact opnemen met deskundigen 

van de school- of onderwijsbegeleidingsdienst.
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Weer functioneren in de groep

De leerling moet na de periode in het ziekenhuis zijn plaats in de groep weer innemen. Om dit goed te kunnen begeleiden, moet 
duidelijk zijn hoe een groep zich vormt en functioneert. Voor iedere leerling zijn een drietal basisbehoeften nodig om binnen de 
groep te kunnen functioneren: veiligheid, invloed en persoonlijk contact. 

Wanneer de leerling met brandwonden een langere tijd in het 

ziekenhuis heeft gelegen, is zijn persoonlijke contact afgenomen 

en is zijn invloed binnen de groep veranderd. Dit heeft effect op 

zijn gevoel van veiligheid. Wanneer de groep hem open en warm 

ontvangt, zal hij snel zijn plaats weer kunnen innemen.

De totale groep moet in evenwicht komen met de individuele 

behoeften. Het proces dat elke groep doormaakt, volgt in grote 

lijnen de basisbehoeften van de leerlingen: forming, storming  

en norming.

Formingfase
De eerste verkenning van de leerlingen in een nieuwe groep, de 

formingfase, is de kennismaking met elkaar. De individuele leerling 

leert de namen van de anderen en leert wie hij kan vertrouwen en 

wie niet. De eigen veiligheid staat in deze fase centraal.

Wanneer een weerbare leerling met brandwonden in deze fase 

deel van de groep wordt, zal hij snel geaccepteerd worden. 

Iedereen is immers nieuw in de groep. Wanneer de leerling zich 

sowieso onveilig voelt bij anderen, kan de acceptatie  

verstoord worden.

Stormingfase
Nadat de leerling zijn klasgenoten heeft leren kennen, komt ver-

deling van de invloed binnen de groep tot stand, de storming-

fase. Elk groepslid kijkt hoe ver hij kan gaan en leert de grenzen 

binnen het functioneren in de groep kennen. De mate van 

samenhang binnen de groep wordt duidelijk zodat er een 

groepshiërarchie ontstaat. De leerling heeft na deze fase zijn 

eigen positie leren kennen.

Er kan door de groep in deze fase wel ‘te veel’ aandacht aan het 

uiterlijk met littekens gegeven worden. Bijnamen zoals ‘verbrande 

kip’, ‘monster’ of ‘vies kind’ geven de leerling een plaats in de 

groep. Deze vorm van ‘grenzen leren kennen’ moet vermeden 

en bestreden worden.
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Normingfase
Na de eerste twee fasen komt de onuitgesproken groepsnorm 

tot stand. Wie zich aan deze norm houdt, functioneert goed in 

de groep. De norm is de basis van de ongeschreven omgangs-

regels en het persoonlijk contact van de leerling met anderen.

Het is van groot belang om te weten op welk moment de leer-

ling terugkeert naar school of op school komt. Vaak is er al een 

groepsnorm gevormd en zal hij zijn plaats in de groep weer 

innemen. Het kan zijn dat de groep verandert door de extra  

aandacht die de leerling krijgt, zodat er een andere groeps-

hiërarchie ontstaat.

Wanneer het kind voor het eerst op school komt, in een nieuwe 

klas waar hij niemand kent, is het anders. Het karakter, het 

gedrag en het uiterlijk van de leerling zullen uiteindelijk zijn  

positie in de groep bepalen.

Pestprotocol werkt niet altijd…
Een pestprotocol zal in elke groepssituatie werken. Wanneer een 

leerling met een veranderd uiterlijk terug naar school komt, is 

meer begeleiding van de persoon en de groep nodig. Een pest-

protocol is werkbaar als dit samen met de klas is opgesteld én op 

een moment, wanneer geen enkele leerling zich in een uitzonde-

ringspositie bevindt. Wanneer het pestprotocol over één specifiek 

persoon of over een nieuwe situatie gaat, wordt de betreffende 

leerling juist in een uit zonderingspositie geplaatst, met alle nega-

tieve gevolgen van dien.
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Aandacht voor anderen in de groep

Voor de rest van de klas is de nieuwe situatie spannend. Met elkaar in alle openheid over brandwonden en littekens praten, 
vermindert de spanning. Bij jonge kinderen zal een kringgesprek voldoende mogelijkheden bieden om met elkaar in gesprek te 
komen. Bij oudere kinderen zal een discussieles met gespreksvragen goed werken. Gebruik uw rol als leerkracht. Wanneer u op 
een gewone manier met een leerling met brandwonden omgaat, zullen de andere leerlingen uw voorbeeld snel volgen.

Weerloos gemaakt: pesten
‘Pesten is het systematisch uitoefenen van fysiek en/of psychisch 

geweld door één of meer leerlingen ten opzichte van een leer-

ling die niet meer in staat is om zichzelf te verdedigen.’ Deze 

definitie maakt het verschil tussen pesten en plagen duidelijk. 

Pesten gebeurt systematisch en er is sprake van een ongelijke 

machtsverdeling. Het slachtoffer loopt door pest gedrag psychi-

sche en/of fysieke schade op en kan op een ge geven moment 

niet voor zichzelf opkomen. Door deze situatie is de leerling 

weerloos gemaakt. Hij is dan niet meer in staat om zichzelf te 

verdedigen en niet meer in staat om op een adequate manier  

te reageren.

Pestgedrag komt ook voor zonder dat er sprake is van een  

duidelijke provocatie. Het is nuttig om onderscheid te maken 

tussen rechtstreeks pesten, met open aanvallen, en indirect  

pesten, zoals buitensluiten en niet meer mee mogen doen  

met de groep.

Bij plagen is er sprake van een gelijke machtsverhouding en 

beide partijen zijn in staat om zichzelf te verdedigen. Plagen kan 

zelfs goed zijn voor de sociaal emotionele ontwikkeling. Door 

plagen leren kinderen goed voor zichzelf opkomen, maar plagen 

kan ook pesten worden! Wanneer het slachtoffer niet meer in 

10

Discussieles of groepsgesprek vóórdat een leerling 
in de groep komt…
Een groepsgesprek voor jonge leerlingen maakt het voor u 

mogelijk om de gevoelens en de gedachten van de groep te 

sturen. Bij oudere leerlingen is een les met gespreksvragen een 

goede werkvorm.

Leid de les in met achtergrondinformatie over het ongeval en 

brandwonden. Deel de leerlingen in groepen van vijf personen.  

Wijs een groepsleider aan en geef hem of haar een gespreks-

vragen formulier. Laat dan de groep in vijftien minuten de vragen 

met elkaar bespreken.

Bespreek de vragen en hun antwoorden hierna plenair. Op basis 

van de verschillende antwoorden van de leerlingen kunt u een 

(door u) gewenst antwoord samenstellen. Op die manier stuurt  

u de groep met hun eigen woorden…
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staat is om zichzelf te verdedigen, omdat de machtsverhouding 

wordt verstoord, of er te veel anderen aan mee gaan doen, 

wordt de leerling gekwetst.

Wanneer de leerling met brandwonden het slachtoffer wordt  

van pesten of zelf anderen pest, moet het pesten direct gestopt 

worden. Grijp zelf in of schakel een pestdeskundige in.  

Er zijn pestpakketten verkrijgbaar bij de school- of onderwijs-

begeleidingsdienst. 

Voorbeeldvragen:*
1.  Hoe zou jij het vinden als je na een lange tijd, na een ongeval, 

weer terug in de klas komt?

2.  Stel je voor, jouw littekens jeuken zo erg dat je steeds moet  

krabben? Hoe voel jij je?

3.  Anderen zitten de hele tijd naar jou te kijken omdat je littekens 

hebt. Wat doe jij?

4.  Jij hebt een ongeluk gehad. Hoe vind jij het als iedereen aan  

jou vraagt wat er met jou gebeurd is?

5.  Hoe help jij een medeleerling die na een ongeval weer  

op school komt?

6.  Wat doe jij als anderen jouw klasgenoot uitschelden om  

zijn uiterlijk?

*  Soms werken algemene vragen beter dan confronterende  

vragen. De boven staande vragen zijn bedoeld als voorbeelden 

van vragen die u zelf samenstelt.



Persoonlijke aandacht voor de leerling

Wanneer de leerling het moeilijk vindt om op een vriendelijke en assertieve manier met de groep mee te doen, kunt u hem tips 
geven hoe hij dit kan verbeteren. Door deze vaardigheden toe te passen, leert hij snel met moeilijke situaties omgaan en voor-
komt u negatief groepsgedrag.

Schat situaties in
Gymlessen, schoolzwemmen en meegaan met kampen kunnen 

situaties zijn waarbij een leerling met brandwonden zich onzeker 

en onveilig voelt. Bedenk daarom vooraf tijdens het plannen van 

deze activiteiten of er zich mogelijk vervelende situaties kunnen 

voordoen. Organiseer de activiteiten op een wijze dat de leerling 

mee kan doen en zich veilig en begrepen voelt.

Let op het gedrag van het kind bij speciale gelegenheden of 

wanneer er een trigger-situatie ontstaat. Een kaars, een kamp-

vuur of hete drank kan het kind angstig maken. Bespreek met de 

ouders of met de deskundigen van het brandwondencentrum 

op welke situaties u moet letten.

Help bij de antwoorden…
Door hun afwijkende uiterlijk krijgen brandwondenslachtoffers 

vaak ongewenste vragen op zich afgevuurd. Zeker als dit zich 

eindeloos herhaalt, is dat soms irritant. Een veel voorkomende 

vraag is: ‘Wat is er met jou gebeurd?’ Voor jongere kinderen is 

het voldoende om een kort antwoord te formuleren: ‘Het zijn 

brandwonden.’ Of  ‘Het zijn littekens van een ongeluk, het gaat 

nu wel.’ Oudere kinderen kunnen antwoorden met meer eigen 

informatie. Spreek zelf in korte bruikbare bewoordingen, zodat 

de leerling ook op een ‘gewone manier’ over de gebeurtenis kan 

praten.12



Lespakketten, ouderavonden en informatie

Lespakket groep 7 en 8: FIRE
Spelen met vuur is spannend! Soms gaan experimenten goed, 

maar soms gaat het ook goed fout! Dan lopen kinderen ernstige 

brandwonden op. Kinderen kunnen de risico’s van vuur niet 

inschatten... sterker nog, dat kunnen volwassenen amper.

Het voorkomen van brandwonden en brandveiligheid moet 

onder de aandacht gebracht worden! Leerkrachten zijn daarbij 

een belangrijke schakel. Zij kunnen de veiligheid van kinderen 

en hun ouders verbeteren door lessen te geven, werkvormen te 

bespreken... maar ook door bijvoorbeeld de kinderen thuis een 

veiligheidscheck te laten uitvoeren.

Via het gratis lespakket Fire leren kinderen hoe belangrijk de huid 

is, wat brandwonden zijn, hoe je brandwonden voorkomt en hoe 

ze zelf hun leefomgeving veiliger maken.

Het pakket bestaat uit 7 praktische lessen met uitdagende  

klassikale werkvormen, een magazine FIRE voor alle leerlingen 

en een DVD met ondersteunend filmmateriaal.

Werkstuk / spreekbeurtpakket
Voor leerlingen van zowel het basisonderwijs als het middelbaar 

onderwijs is spreekbeurt- en werkstukinformatie over brand-

wonden en preventie van brandwonden beschikbaar.

Voorlichtings- en jongerenpresentatie
Als school komt u in aanmerking voor een gratis voorlichtings-

presentatie die gehouden wordt door een consulent van de 

Brandwonden Stichting. De presentatie is bedoeld voor ouders 

en leerkrachten. Vooral preventie, het toepassen van de juiste 

directe hulp en nazorg komen aan bod. Voor jongeren vanaf  

13 jaar is er een speciale jongerenpresentatie ontwikkeld. Deze 

is gericht op preventie, eerste hulp en omgaan met jongeren die 

er anders uitzien. Voor meer informatie kunt u contact opnemen 

met de Brandwonden Stichting.
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Genezing van de huid

Genezing is een proces
Wanneer de brandwonden voldoende genezen zijn, wordt de 

leerling ontslagen uit het ziekenhuis. De huid is dan nog nog 

lang niet volledig hersteld en moet als het ware ‘uitrijpen’. Dit 

herstel neemt, afhankelijk van de diepte van de verbranding, 

enkele weken tot een aantal jaren in beslag. De volgende 

informatie is bedoeld als achtergrondinformatie die nuttig  

kan zijn om leerlingen met brandwonden beter te begrijpen.

Tweedegraads, diep-tweedegraads en derdegraads 
brandwonden
Een tweedegraads brandwond, waarbij slechts een gedeelte 

van de huiddikte verloren is gegaan, wordt met zalven, crèmes, 

donorhuid of met speciale verbandmiddelen behandeld. 

Bij een diep-tweedegraads verbranding zijn diepe delen van de 

opperhuid, zoals zweetklieren en haarwortels zozeer beschadigd, 

dat deze niet meer terugkomen. Ook de zenuwen kunnen daarbij 

aangetast zijn.

Bij een derdegraads brandwond zijn alle lagen en onderdelen 

van de huid verloren gegaan. Deze brandwonden worden  

operatief behandeld met de zogenaamde huidtransplantatie.

Littekens
Het proces van uitrijpen van het litteken is te volgen door op 

de kleur en het uiterlijk van de huid te letten. Na een oppervlak-

kige verbranding heeft de huid na genezing wat kleurverschil. 

Dit komt onder andere door pigmentverlies. Meestal herstelt dit 

binnen enige tijd vanzelf. Bij diepe verbrandingen en operaties 

houdt de leerling vaak duidelijke littekens over. Deze verdwijnen 

niet helemaal. Wel komen littekens na een paar jaar tot rust. De 

kleur trekt bij en het litteken wordt vlakker. 
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Wat is huid?
De huid is een belangrijk orgaan en heeft veel functies. De huid 

beschermt het lichaam tegen uitdroging, tegen het binnendringen 

van ziektekiemen en speelt een belangrijke rol bij de regulatie  

van de lichaamstemperatuur. Ook het uiterlijk van iemand 

wordt voor een belangrijk deel door de huid bepaald. De huid is 

op gebouwd uit een aantal lagen en bevat haren, zweet- en talg-

klieren, zenuwen en bloedvaten, die bij een verbranding worden 

beschadigd. Dan geldt: hoe dieper de brandwond, hoe groter de 

beschadiging.

2

3

1

Doorsnede huid

1.  Epidermis: Bovenste laag met een 

beschermende functie

2.  Dermis: Huidlaag waar vanuit het 

herstel plaatsvindt. Rond o.a. de  

haarzakjes loopt deze laag door naar 

de dieper gelegen dermis, van waaruit 

ook genezing plaatsvindt 

3.  Subcutis: Onderliggend vetweefsel



Lichamelijke verzorging

Restwonden en kleine wondjes
Na behandeling in het ziekenhuis zijn vaak kleine plekken van 

de huid vaak nog niet helemaal genezen. Deze worden door de 

wijkverpleegkundige, de ouders of in het ziekenhuis behandeld. 

Het kan zijn dat de verbanden er vies en ‘pussig’ uitzien. Dit 

wordt bijna altijd veroorzaakt door de zalf. Het betekent zeker 

niet dat de wond is ontstoken.

Blaren, mee-eters en pukkeltjes
Door stoten, wrijven en door bewegingen van de huid rond 

gewrichten kunnen blaren ontstaan. Blaren komen ook voor aan 

de handen, armen, voeten en benen. Drukkleding kan dit tegen-

gaan, maar ook met de benen op een stoel helpt. Kleine blaren 

en blaren die niet lekken, hebben geen extra verzorging nodig. 

Grote blaren worden met een verbandje of een speciale pleister 

beschermd. Eventuele witte, zwarte en rode pukkeltjes op de 

huid zijn verstopte talgkliertjes die ontstoken zijn. Deze verdwijnen 

geleidelijk aan. 

Jeuk
Jeuk aan de littekens en de huidgebieden, die zijn gebruikt voor 

transplantatie, komt vaak voor. Vooral ’s nachts is de jeuk vervelend, 

omdat het slaapritme wordt verstoord. Leg de andere leerlingen 

van de groep uit dat jeuk wordt veroorzaakt door ‘nieuwe huid’ 

en dat de jeuk geen gevolg is van een hygiëneprobleem.

De jeuk is niet volledig te bestrijden. Er zijn een aantal zaken die 

de jeuk verminderen:

 �  Warmte heeft een versterkende invloed op jeuk. Laat de  

leerling in de klas niet te dicht bij de verwarming of in de  

zon zitten.

 �  Laat de temperatuur in het lokaal niet te hoog worden.

 �  Vermijd (bij jonge leerlingen) krabben, dit kan de huid kapot 

maken; korte nagels zijn dus zeer belangrijk.

 �  Soms is het noodzakelijk dat een leerling medicijnen gebruikt 

die de jeuk onderdrukken. Deze geneesmiddelen veroorzaken 

vaak sufheid en kunnen de concentratie beïnvloeden.

 �  Drukkleding vermindert de jeuk.

 �  Te droge huid kan jeuk verergeren. Het kan nodig zijn om het 

kind te helpen om de huid in te vetten. 

Houding, kleur en blaarvorming
Vooral wanneer een leerling met brandwonden langdurig staat 

of in één houding zit, kan de pas genezen huid van voeten en 

benen er paars uitzien en is de kans op blaarvorming groter. Dit 

geldt trouwens ook voor armen en handen. Emoties en tempe-

ratuurswisselingen kunnen ook voor verkleuring zorgen. Deze 

verkleuring is een onschuldig verschijnsel, dat ontstaat door  

stuwing van bloed in de sterk doorbloede huid. Het is belangrijk 

dat de leerling een goede sta/zithouding heeft en indien nodig 

zijn benen op een stoel legt.
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Littekens en littekenvorming

Overmatige littekenvorming is een vervelende complicatie bij brandwonden. Dit komt vooral voor na genezing van diepe brand-
wonden en bij kinderen met een hete-vloeistofverbranding. Ieder huidtype is anders dus kan littekenvorming zich bij een donkere 
huidskleur anders ontwikkelen dan bij een lichte huidskleur. Het kan zijn dat een litteken onvoldoende met een kind meegroeit. 
Daardoor kan een litteken dat nooit eerder klachten gaf, later bewegingsbeperkingen van een gewricht gaan geven.

Waarom ontstaan littekens?
Nadat de huid aan het oppervlak is genezen, gaat het herstel-

proces door. De vorming van littekenweefsel maakt de huid 

weer sterk en zorgt ervoor dat de huid weer bestand is tegen 

stoten, schaven en dergelijke. Soms vormt littekenweefsel zich 

overmatig. Er ontstaat dan een dik en hobbelig litteken. Dit heet 

een hypertrofisch litteken. Overmatige littekenvorming kan geen 

kwaad, maar het is wel ontsierend. Een litteken in de buurt van 

gewrichten zoals hals, elleboog, schouder of knie kan het 

bewegen bemoeilijken.

Er wordt veel onderzoek gedaan naar de behandeling 

van overmatige littekenvorming. 

Een afdoende therapie is nog 

niet gevonden. Het dragen 

van drukkleding of speciale 

siliconenpleisters helpen de 

littekenvorming te remmen 

of te verminderen.

Drukkleding mag alleen uit bij douchen, 
baden en zwemmen…
Drukkleding remt overmatige littekenvorming en zorgt dat het 

litteken eerder tot rust komt. De felle kleur van de huid verbleekt 

en het litteken wordt vlakker. Deze kleding wordt gemaakt 

van elastisch materiaal en heeft een goede pasvorm. Voor het 

gezicht en de hals zijn er ook mogelijkheden om littekens te 

bestrijden met bijvoorbeeld een drukmasker. Alleen tijdens het 

wassen, douchen, baden en zwemmen, mag de drukkleding uit.

Drukkleding
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Plastisch chirurgische correcties verhelpen 
bewegingsproblemen
Doordat littekenweefsel bijna niet meegroeit en soms zelf 

‘krimpt’, kunnen er bewegingsbeperkingen ontstaan. Met name 

rondom de gewrichten. Plastisch chirurgische ingrepen kunnen 

deze bewegingsbeperkingen vaak verhelpen. Een operatie kan 

vaak pas na enige tijd na een verbranding worden uitgevoerd. 

De mogelijkheden om ontsierende littekens van brandwonden 

weg te werken met plastische chirurgie zijn helaas beperkt. 

Correcties vinden regelmatig plaats bij kinderen die in de 

groei zijn omdat littekenweefsel stugger weefsel is en minder 

meegroeit.

Door camouflage minder opvallend
Met camouflage is het mogelijk littekens minder opvallend te 

maken. Speciale make-up maskeert de kleuren en deels ook het 

hobbelige van de huid. Opgeleide camouflagistes leren kinderen, 

jongeren en de ouders hoe de littekens het beste ‘onzichtbaar’ 

gemaakt kunnen worden.
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Wat mag wel en wat mag niet?

Zolang de huid nog niet geheel is genezen, kunnen lichamelijke activiteiten enigszins beperkt zijn. Maar juist dan is het nodig 
om zoveel mogelijk in beweging te blijven en zelfstandig te functioneren. 

De genezen huid is na het verlaten van het ziekenhuis nog 

kwetsbaar. Door stoten kunnen snel wondjes en blaren ontstaan. 

Door krabben of knellende kleding kan ook gemakkelijk ontvel-

ling optreden. Toch blijkt dit in het dagelijks leven niet zo’n pro-

bleem te zijn. De wondjes die ontstaan genezen snel. Wanneer 

de wonden zijn genezen en de beweeglijkheid niet te zeer wordt 

gestoord, kan de leerling ook met enkele restwonden weer naar 

school.

Sporten
De leerling mag weer meedoen met sporten als de restwondjes 

zijn genezen. In de praktijk blijkt dat u niet bang hoeft te zijn 

dat hij door te oefenen de kwetsbare huid beschadigt. Sporten 

bevordert de beweeglijkheid van de gewrichten.

Zwemmen
Juist voor kinderen en jongeren is zwemmen een goede sport. 

De leerling mag echter pas zwemmen als hij geen restwonden 

meer heeft. Zorg ervoor dat hij zich goed invet voor en na het 

zwemmen en erna goed doucht, omdat het chloorwater de huid 

meer uitdroogt. Houd er rekening mee dat een kind of jongere 

soms geholpen moet worden bij het aantrekken van zijn drukpak.

 

Deelnemen!
Het is belangrijk om het kind aan alle activiteiten te laten deel-

nemen, zodat hij geen uitzondering is. Voor de leerkracht is het 

soms nodig om de eigen zorgen over de wondjes en onzeker-

heden over de conditie opzij te zetten.

Zonlicht
Veel mensen denken dat zonlicht schadelijk is voor de huid na 

een verbranding. Dat is juist niet waar. Vaak blijkt dat littekens in 

de zomerperiode, als de huid aan zonlicht is blootgesteld, sneller 

verbeteren dan in de winterperiode. Wanneer de leerling gewoon 

buiten in de zon is, moet zijn huid wel tegen zonlicht beschermd 

zijn. Hiervoor is een (watervaste) zonnebrandcrème met een hoge 

beschermingsfactor nodig. De ouders van de leerling zullen van 

de behandelend arts hiervoor een advies gekregen hebben. Bij een 

gelaatsverbranding kan het dragen van een pet met klep de eerste 

periode een goede bescherming geven tegen teveel zonlicht.

Beschadiging van de pas genezen huid  
komt zelden voor…
Een leerling met brandwonden houdt vanzelf rekening met  

zijn kwetsbare huid. Echte huidbeschadigingen door onvoor-

zichtigheid, sporten of zwemmen komen zelden voor of zijn 

onschuldig. Zelfs ‘vuil’worden is niet schadelijker, dan voor 

andere leerlingen.
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Activiteiten
 �  Scarwars (18-24 jaar)

 �  Scartrek (18+)

 �  25+ Midweek (25 tot 35-jarigen)

 � Brandwondendag

 �  Brandwonden en psychiatrie

 �  Lekker leuk logeren (4-8 jaar)

 �  Zwemmen met lotgenoten

Lotgenotencontact

Contact met lotgenoten helpt om te leven met een veranderd uiterlijk en het verwerken van het ongeval. Via onderstaande  
activiteiten kunnen mensen met brandwonden in contact komen met lotgenoten van alle leeftijden. Voor ieder wat wils:  
sportieve activiteiten, gespreksgroepen en nog veel meer.

leren van elkaar, herkenning en erkenning van de persoonlijke 

problematiek, helpt. Onder leiding van een hulpverlener komen 

deze groepen regelmatig bij elkaar. De voorwaarde om mee te 

doen, is dat de patiënt lid is (of wordt) van de Vereniging van 

Mensen met Brandwonden.

Contactmiddagen
Voor leden van de Vereniging van Mensen met Brandwonden 

zijn er contactmiddagen. Deze bieden de mogelijkheid om in 

een ‘veilige’ omgeving met lotgenoten te praten. Of de patiënt 

recent verbrand is of lang geleden maakt niet uit.  

Brandwondendag
Lotgenotencontact en informatie over nieuwe ontwikkelingen 

op medisch en sociaal terrein zijn de belangrijkste ingrediënten 

van de ‘Brandwondendag’. Deze gezellige en informatieve dag 

bevordert de betrokkenheid en vormt de bodem voor uitwisseling 

van ideeën en tips. Tijdens deze dag worden diverse interessante 

workshops, gespreksgroepen en lezingen aangeboden. 

Gespreksgroepen
De Vereniging van Mensen met Brandwonden organiseert 

gespreksgroepen voor mensen met brandwonden en voor 

ouders van kinderen met brandwonden. Ervaringen uitwisselen, 

Activiteiten
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Ook familie, ouders, partners of vrienden zijn welkom. Men vindt 

er (h)erkenning in de gesprekken die kunnen gaan over allerlei 

zaken die te maken hebben met brandwonden. Dit kunnen zowel 

praktische als emotionele onderwerpen zijn: van jeuk tot het 

omgaan met starende blikken.

Gezinsdag
De Stichting Kind en Brandwond organiseert jaarlijks een 

 landelijke gezinsdag. Kinderen met brandwonden, hun broers 

en zussen worden tijdens zo’n familiedag getrakteerd op veel 

gezellige activiteiten. Voor de ouders worden verschillende 

workshops georganiseerd. Hier kunnen ze informatie krijgen 

over verschillende behandelmogelijkheden, de manier waarop 

ze met het kind kunnen omgaan, ervaringen van anderen, 

enzovoort. Juist door dit soort dagen komen lotgenoten en hun 

familieleden op een gezellige en waardevolle manier met elkaar 

in contact.

Zwemmen met lotgenoten
Veel mensen met littekens hebben al jaren niet gezwommen, 

omdat ze zich in badkleding kwetsbaar en nagestaard voelen. 

In kleine groepjes wordt er gezommen in de eigen regio. Bij de 

eerste keer zwemmen,  zullen er naast lotgenoten, geen andere 

zwemmers aanwezig zijn.

Forum
Op www.brandwondenstichting.nl is een forum van de 

Vereniging van Mensen met Brandwonden en de Brandwonden 

Stichting.  

Het forum is bedoeld om van gedachten te wisselen met  

bezoekers van de websites. Er staat een overzicht van actuele 

discussies. Men kan er ook zelf een nieuwe discussie starten.

Lekker Leuk Logeren
Lekker Leuk Logeren is een vakantieproject voor gezinnen met 

kinderen tussen 4 en 8 jaar die recent brandwonden  hebben 

opgelopen. Ouders krijgen een verblijf in een hotel in de nabije 

omgeving aangeboden, zodat ze op een rustige manier, zonder 

de dagelijkse zorg voor hun kind(eren), tijd voor elkaar  hebben. 

Tegelijkertijd genieten alle kinderen van het gezin van een  

fantastische vakantie in het Eftelinghotel. Lekker Leuk Logeren  

is een gezamenlijk initiatief van de Stichting Kind en Brandwond 

en de Brandwonden Stichting. 
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Vakantieweken voor kinderen, tieners en jongeren
De Stichting Kind en Brandwond organiseert jaarlijks vakantie-

weken voor kinderen van 8 t/m ±11 jaar, van ±11 t/m ±14 jaar 

en vakantieweken in de leeftijd van ±14 tot 18 jaar. Het positief 

leren omgaan met vuur, zwemmen, overwinnen van angsten en 

verleggen van grenzen staan centraal in deze weken. Er wordt 

veel met elkaar gepraat over het leven met een beschadigd 

lichaam en er is natuurlijk ook veel ruimte voor ontspanning  

en samen lol maken. Dit contact is zeer waardevol bij het ver-

werken van de psychologische gevolgen van brandwonden.

Scarwars voor jongeren
Scarwars is een weekend in de Belgische Ardennen voor jong-

volwassenen met brandwonden, in de leeftijd van 18 t/m 24 jaar. 

Jongeren met brandwonden zijn elkaar tot steun en kunnen 

elkaar goede adviezen geven. Naast een actief programma met 

onder andere: paintballen, zeilen, fierljeppen, survivallen en  

lekker ontspannen, is er ook aandacht voor interactieve  

workshops over omgaan met littekens. 

Midweek voor 25 tot 35-jarigen
Voor mensen met brandwonden in de leeftijd van 25 tot 35 jaar 

is er jaarlijks een relaxte en sportieve midweek. Naast het met 

elkaar genieten van de natuur en grensverleggende activiteiten is 

er volop gelegenheid tot het uitwisselen van ervaringen.

Wandelen met Scartrek
Scartrek is een wandelvakantie voor volwassenen met brand-

wonden. Lekker lopen in de natuur kan erg ontspannend zijn. 

Het is een activiteit waarbij het uitwisselen van ervaringen wordt 

gestimuleerd. Scartrek kan een belangrijke bijdrage le veren aan 

het zelfvertrouwen en het besef van eigenwaarde.

Al wandelend en pratend zijn mensen met brandwonden  

elkaar tot steun tijdens de wandelvakantie ’Scartrek’.
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Brochures

Internet en forum
Op het internet is veel actuele informatie te vinden, over  

bijvoorbeeld de data van de activiteiten, nieuwste technieken  

op plastisch chirurgisch gebied of actueel nieuws op het  

gebied van brandwonden. Er is ook een interessant forum op 

www.brandwondenstichting.nl. Het forum is bedoeld om van 

gedachten te wisselen met bezoekers van de websites. Er staat 

een over zicht van actuele discussies, maar men kan ook zelf  

een nieuwe discussie starten.

Brandwonden genezen, hoe verder?
Voor mensen met brandwonden en hun directe omgeving is er 

een speciale brochure: ‘Brandwonden Genezen, Hoe verder?’. 

Deze gratis brochure biedt waardevolle informatie over het 

omgaan met brandwonden in het dagelijkse leven. In dezelfde 

serie zijn er ook brochures uitgekomen voor werkgevers,  

huisartsen, hulpverleners, ouders en patiënten.

Onzichtbare littekens
Over het algemeen is iedereen bekend met de lichamelijke 

ge volgen van brandwonden. De gevolgen op het psychologisch 

en sociaal gebied zijn minder bekend. De brochure ‘Onzichtbare  

littekens’ is bedoeld om meer inzicht te geven in de verschillende  

problemen die kunnen ontstaan na het ontslag uit het ziekenhuis.  

Onzichtbare littekens is in de eerste plaats bedoeld voor mensen 

met brandwonden, partners en naaste familieleden. 

Websites
www.brandwondenstichting.nl

www.brandwondenvereniging.nl

www.kindenbrandwond.nl
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Adressen

        
Stichting Kind en Brandwond
Postbus 527

1940 AM  Beverwijk

Tel. (0251) 26 57 60

www.kindenbrandwond.nl

   

Vereniging van Mensen met Brandwonden
Postbus 264

1940 AG  Beverwijk

Tel. (06) 28 924 494

info@ brandwondenvereniging.nl

www.brandwondenvereniging.nl

  

Nederlandse Brandwonden Stichting
Postbus 1015

1940 EA  Beverwijk

Tel. (0251) 27 55 55

info@brandwondenstichting.nl

www.brandwondenstichting.nl

Informatie over de (na-)behandeling

Brandwondencentrum Rotterdam
Maasstad Ziekenhuis
Maasstadweg 21

3079 DZ  Rotterdam

Tel. (010) 291 19 11

www.maasstadziekenhuis.nl

Brandwondencentrum Groningen
Martini Ziekenhuis
Van Swietenplein 1

9728 ND  Groningen

Tel. (050) 524 55 60

www.martiniziekenhuis.nl

Brandwondencentrum Beverwijk
Rode Kruis Ziekenhuis
Vondellaan 13

1942 LE  Beverwijk

Tel. (0251) 26 55 55

www.rkz.nl

Lotgenotencontact en nazorgactiviteiten

Brandwondeninformatielijn
(0900) 044 00 44

23

somersj
Markering

somersj
Notitie
D moet T zijn

somersj
Markering

somersj
Doorhalen

somersj
Ingevoegde tekst
37 18



Geschreven in samenwerking met deskundigen  

van de Nederlandse Brandwondencentra.


