Brandwonden
genezen
Hoe verder?

Informatiebrochure voor
patiënten met brandwonden en
ouders van kinderen met brandwonden

Verklarende woordenlijst
Brandwond

Littekenhypertrofie

Een beschadiging van de huid, veroorzaakt door inwerking van
warmte, elektriciteit, straling, bevriezing of chemische stoffen.

Soms is de vorming van littekenweefsel zeer overmatig. Er
ontstaat dan een rood, dik en hobbelig litteken. We noemen
dit een hypertrofisch litteken.

Brandwondencentrum
Een in brandwondenzorg gespecialiseerde afdeling van een
algemeen ziekenhuis. Door de bijzondere maatregelen en een
vakkundig team is opvang, behandeling, verzorging en verpleging van patiënten met brandwonden (daar) optimaal mogelijk.
Nederland heeft drie van deze centra: in Groningen, Beverwijk
en Rotterdam.

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 siliconen dat speciaal gemaakt
is om littekenhypertrofie te beperken.
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Operatie/transplantatie
Als na een diepe brandwond geen spontane genezing plaatsvindt, 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
Mensen met brandwonden worden 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.

Informatie in deze brochure
Brandwonden, niet niks
De spannende en soms onzekere periode in het ziekenhuis hebt u achter de rug. De behandeling van uw brandwonden
gaat echter nog steeds door.
Uw huid en eventuele littekens hebben speciale zorg nodig.
Ongetwijfeld komen er nog allerlei vragen bij u boven. In deze
brochure vindt u informatie over het genezen van brandwonden,
voorkomende problemen, verwerking en nuttige tips.







Genezing van verbrande huid
Voorkomende problemen en wat te doen
Omgaan met een veranderd uiterlijk
Wat mag wel en wat mag niet?
Nuttige adressen en boekenlijst

Wellicht heeft u na het lezen van deze brochure nog andere
vragen. Het is handig om deze vragen op te schrijven, zodat u
ze bij het eerstvolgende bezoek aan de polikliniek of uw huisarts
kunt stellen. In deze folder leest u meer over:

Informatie vo

or ouders

Ouder van een brandwondenpatiënt
Ook wanneer uw kind brandwonden heeft, is deze brochure
nuttig. Nu uw kind weer naar huis mag, komt de verzorging
van restwonden misschien op u aan. In deze brochure vindt
u hierover informatie. Deze speciale informatie over kinderen
met brandwonden herkent u aan deze ‘beren’-kaders.
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Genezing van de huid
Uw brandwonden zijn voldoende aan het oppervlak genezen en u mag dus naar huis. Maar het herstel van uw huid is nog lang
niet volledig. De huid moet nu als het ware ‘uitrijpen’.

Genezing is een proces
Het herstel van de huid neemt, afhankelijk van de diepte van de
verbranding, enkele weken tot een aantal jaren in beslag. Dit
bepaalt de soort en de duur van de behandeling.
Bij een oppervlakkige tweedegraads brandwond is slechts een
gedeelte van de huid (de bovenste laag) verloren gegaan. Bij een
diep tweedegraads brandwond is de huid dieper beschadigd.
Deze brandwonden worden met zalven, crèmes, donorhuid of met
speciale verbandmiddelen behandeld. Een derdegraads brand
wond, waarbij alle lagen en onderdelen van de huid verloren zijn
gegaan, wordt operatief behandeld met een huidtransplantatie.
Bij een diepe verbranding zijn delen van de huid, zoals zweetklieren en haarwortels zozeer beschadigd, dat deze niet meer

terugkomen. Ook de zenuwen kunnen aangetast zijn, maar het
gevoel in de huid komt op den duur weer terug.

Uitrijpen ziet u aan de kleur
Het proces van uitrijpen van de huid kunt u volgen door op de
kleur en het uiterlijk van de huid te letten. Na een oppervlakkige
verbranding heeft de huid na genezing wat kleurverschil. Dit komt
door pigmentverlies. Meestal herstelt dit binnen enige tijd vanzelf.
De huid is na een verbranding meestal glad en roze. Dit kan
geleidelijk wegtrekken; dan krijgt uw huid weer de normale kleur
terug. Maar de huid kan juist ook donkerder worden, met een
dik en hobbelig uiterlijk.
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Wat is huid?

Doorsnede 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
opgebouwd uit een aantal lagen en bevat haren, zweet- en
talgklieren, zenuwen en bloedvaten, die bij een verbranding
worden beschadigd. Dan geldt: hoe dieper de brandwond,
hoe groter de beschadiging.

1. Epidermis: Bovenste laag met een
beschermende functie
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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
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Dit kan optreden enkele weken tot maanden na genezing van de
huid en bereikt een maximum na drie tot vier maanden. Houd er
rekening mee dat de pas genezen huid er in die periode minder
fraai uit kan zien.
De verkleuring van de huid en het dikker worden van de huid
wordt geleidelijk minder; een proces dat jaren in beslag kan
nemen. Als er eenmaal littekens zijn, zullen deze niet geheel
verdwijnen.

Bleke huid
Het herstel van pigmentverlies is onvoorspelbaar. Meestal herstelt
het zich na enkele maanden. Maar in sommige gevallen kan het
ook enkele jaren duren of herstelt het zich helemaal niet meer.

Paarse huid
Vooral als u langdurig staat, kan de pas genezen huid van voeten
en benen er paars uitzien. Dat geldt trouwens ook voor armen
en handen. Ook emoties en temperatuurswisselingen kunnen
tijdelijk voor verkleuring zorgen. Hierdoor kan uw huid ook
gevoeliger zijn. De verkleuring is een onschuldig verschijnsel, dat
ontstaat door stuwing van bloed in de sterk doorbloede huid.

Littekens
Bij diepe verbrandingen houdt u helaas duidelijke littekens over.
Deze verdwijnen niet helemaal. Wel komen littekens na twee of
drie jaar tot rust. De kleur trekt bij en het litteken wordt vlakker.

Zonlicht kan helpen bij het herstel. De zon bevat ook goede
stralen die een positief effect hebben op littekens. Zorg er wel
voor dat de huid langzaam aan de zon kan wennen en gebruik
een (watervaste) zonnebrandcrème met minimaal factor 20, een
sunblock is niet nodig. Voor een persoonlijk advies over welke
factor het beste bij uw huid past, neemt u contact op met uw
behandelend arts of verpleegkundige.
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Tegen welke problemen kunt u aanlopen?
En wat kunt u er zelf aan doen?
In dit hoofdstuk leest u met welke lichamelijke problemen u na de ziekenhuisopname te maken kunt krijgen en wat u eraan kunt
doen om deze te verminderen. Speciaal voor ouders van een kind met brandwonden is informatie opgenomen over de invloed
van een brandwondenongeval op het kind én de rest van het gezin.

Vermoeidheid
Eenmaal thuis ontstaat er een fase waarin u het leven van voor de
opname weer op wilt pakken, terwijl er toch belangrijke dingen
zijn veranderd. Het herstel gaat vaak met vallen en opstaan. Het
kan zijn dat u nog een tijd kampt met energieverlies en vermoeidheid. Dit zal op den duur verminderen. Het is lastig te accepteren
dat u misschien niet alles direct weer kunt. Bijvoorbeeld op het
gebied van werk, sport en het sociale leven. Het is belangrijk dat
u een balans vindt tussen weer de draad oppakken, maar uzelf
niet overvragen. Bedenk wat u energie geeft. Het kan zijn dat u
tijdelijke veranderingen moet aanbrengen om het vol te houden.
Simpelweg omdat ‘de koek eerder op is’.

Post Intensive Care Syndroom
Dit syndroom kan klachten geven zoals spierzwakte, kortademigheid, gewichtsverlies en haaruitval. Maar ook angst, somberheid, geheugenverlies en concentratiestoornissen. Laat u door
de nazorgverpleegkundige of verpleegkundig specialist in het
brandwondencentrum hierover informeren en adviseren.

Restwonden en kleine wondjes
Na behandeling in het ziekenhuis zijn vaak kleine plekken van uw
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huid nog niet helemaal genezen. Deze kunt u zelf, of door een
naaste of een wijkverpleegkundige, thuis behandelen met zalf of
andere voorgeschreven middelen. Door de verbanden vóór het
verwijderen goed nat te maken, kleven ze minder aan de wond
vast. Het kan zijn dat de verbanden er vies en ‘pussig’ uitzien.
Hiervan hoeft u niet te schrikken. Dit wordt bijna altijd veroorzaakt
door de zalf. Het betekent lang niet altijd dat de wond is ontstoken.
Droog de huid altijd met een schone handdoek. Hierna kunt u zo
nodig nieuwe zalf en verband aanbrengen.
U mag gewoon onder de douche (bij voorkeur) of in bad en
u kunt normale zeep en shampoo gebruiken. Kleine wondjes
die onder andere door stoten in genezen gebied zijn ontstaan,
kunt u aan de lucht laten drogen. Dit maakt de huid sterker.
Vervolgens mag u deze wondjes, na overleg met uw behandelaar, insmeren met de voorgeschreven zalf die u ook gebruikt
voor de behandeling van restwonden. In de meeste gevallen
krijgt u verbandmiddelen of een recept hiervoor mee naar huis.
Genezen huid moet u voorlopig meerdere malen per dag blijven insmeren met een dun laagje ongeparfumeerde bodylotion
of een door het brandwondencentrum geadviseerde créme.
Doordat de huid nu talgkliertjes mist, droogt deze sneller uit en

is minder elastisch. Hebt u twijfels of uw huid wel goed geneest,
dan kunt u altijd uw arts raadplegen.

Jeuk
U kunt last krijgen van jeuk aan de pas genezen huid en de
huidgebieden die zijn gebruikt voor transplantatie. Vooral
’s nachts is de jeuk lastig. Over de oorzaak van jeuk is nog niet
alles bekend. Hier wordt onderzoek naar gedaan. Bij de meeste
mensen verdwijnt de jeuk op den duur. De jeuk is niet altijd
volledig te bestrijden, maar de volgende suggesties kunnen de
last helpen verlichten.








Zorg voor luchtige, ruimvallende kleding.
 ebruik niet te warm badwater.
G
Gebruik in bed een niet te warme deken of dekbed.
Laat de temperatuur in huis niet te hoog worden.
Draag indien nodig drukkleding.
Vermijd krabben, dit kan de huid kapot maken.
‘Nieuwe huid’ is erg teer en kan overgevoelig reageren op
huidverzorgende producten. Op de polikliniek kunt u advies
krijgen over geschikte middelen.
 Soms is het wenselijk of noodzakelijk medicijnen te gebruiken
die de jeuk onderdrukken. Deze kunnen worden voorgeschreven op het brandwondenspreekuur of door uw huisarts.

niet lekken, hebben geen extra verzorging nodig. Grote blaren
kunt u het beste met een verbandje beschermen. Als de blaren
op uw benen zitten, dan kunt u het beste uw benen op een
stoel leggen. Hierdoor neemt de druk en daardoor de kans op
blaarvorming af. Om blaren te voorkomen, kunt u uw benen
inzwachtelen of steunkousen dragen. Bespreek dit eerst tijdens
uw bezoek aan de polikliniek of met uw huisarts.

Mee-eters en pukkeltjes
Eventuele witte, zwarte en rode pukkeltjes op de huid zijn verstopte talgkliertjes die ontstoken zijn. Deze verdwijnen geleidelijk
aan. U kunt ze behandelen door uw huid goed te reinigen en
zeep- en zalfresten zorgvuldig af te spoelen. Soms is er sprake
van een lichte huidinfectie en krijgt u speciale zeep voorgeschreven. Dit bespreekt uw arts met u op het brandwondenspreekuur.

Blaren
Door stoten, wrijven en door bewegingen van de huid rond
gewrichten kunnen blaren ontstaan. Kleine blaren en blaren die
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Littekens en littekenvorming
Overmatige littekenvorming is een vervelende complicatie bij brandwonden. Deze komt vooral voor na genezing van diepe
brandwonden. Ook komt het veel voor bij kinderen met een hete-vloeistofverbranding. Ieder huidtype is anders. Zo kan
littekenvorming bij een donkere huidskleur anders ontwikkelen dan bij een lichte huidskleur.

Waarom ontstaan littekens?

Wat kun je er tegen doen?

Nadat een brandwond aan het oppervlak is genezen, gaat het
herstelproces onder het huidoppervlak 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. Het kan wel ontsierend zijn.
De mate waarin u last heeft van dit litteken hangt grotendeels af
van waar het zit. Een litteken in de buurt van de hals en gewrichten
zoals elleboog, schouder of knie kan het bewegen bemoeilijken.

Er is veel onderzoek gedaan naar de behandeling van overmatige
littekenvorming. Een afdoende therapie is nog
niet gevonden. Het dragen van drukkleding,
silliconenpleisters, huidtherapie en plastische
chirurgie helpen het litteken te remmen of
te verminderen. Camouflage van het litteken laat het minder zichtbaar zijn. Op
den duur zal het litteken verminderen.
Het is dan ook belangrijk om geduld te
hebben en het de tijd te geven.

Huidtherapie
Ernstige brandwonden zorgen meestal voor littekens. Soms
geven die littekens problemen. Zo kunnen ze heel rood zijn,
pijn doen, jeuken, een trekkend gevoel geven, zorgen voor
vochtophoping (oedeem) of bewegingen beperken. Een huidtherapeut die aangesloten is bij het Netwerk Huidtherapie na
Brandwonden is gespecialiseerd in de behandeling van brandwondenlittekens. Er zijn verspreid over heel Nederland praktijken
waar u voor deze therapie terecht kunt. Huidtherapie kan de
littekens niet laten verdwijnen, maar wel de klachten verminderen.
Tijdens een kennismakingsgesprek krijgt u een goed beeld waar
voor u de verbetering kan zitten. Meer informatie vindt u op
www.brandwondenzorg.nl/huidtherapie.
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Drukkleding remt littekens
Drukkleding remt de verdere ontwikkeling van het litteken 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. Of u drukkleding moet dragen, welke mogelijkheden er zijn en de duur van deze behandeling, bespreekt uw arts
en/of ergotherapeut met u. U mag pas drukkleding gaan dragen

als de huid voldoende sterk is. Bij het aantrekken ervan kunt u
namelijk de kwetsbare huid beschadigen.
Het aantal maanden dat u de drukkleding moet dragen, is niet
van tevoren te bepalen. Een goed resultaat, dat wil zeggen een
vlak en rustig litteken, kan na een half jaar bereikt zijn, maar het
kan ook veel langer duren. Voor het beste resultaat moet u in
ieder geval bijna 24 uur per dag drukkleding dragen. Alleen
tijdens het wassen, douchen, baden en zwemmen, mag de
drukkleding uit.

Plastisch chirurgische correcties
verhelpen bewegingsproblemen
Krijgt u door uw littekens last van uw gewrichten,
zodat u zich moeilijk kunt bewegen? Dan kan een
plastisch chirurgische correctie nodig zijn. Deze

correctie kan dergelijke stoornissen van gewrichten corrigeren en
bewegingsproblemen verhelpen. Een operatie kan vaak pas enige
tijd na een verbranding worden uitgevoerd. De plastisch chirurg
zal aangeven welke behandeling het beste resultaat zal opleveren.
De mogelijkheden om ontsierende littekens van brandwonden
weg te werken met plastische chirurgie zijn beperkt.

Door camouflage minder opvallend
Met camouflage kunt u littekens minder opvallend maken.
Speciale make-up maskeert de kleuren en deels ook het hobbelige van de huid. Opgeleide camouflagistes kunnen u leren hoe
u uw littekens het beste ‘onzichtbaar’ kunt maken. Dit kan voor
u de drempel verlagen om bijvoorbeeld naar een feestje of het
theater te gaan. Het adres van een ervaren camouflagiste kunt u
opvragen bij de polikliniek van het brandwondencentrum.

Informatie vo

or ouders

Drukkleding bij kinderen
Het kan zijn dat een litteken onvoldoende met
het kind meegroeit. Daardoor kan een litteken
dat nooit eerder klachten gaf, later bewegingsbeperkingen van een gewricht gaan
geven. Ook bij kinderen kan drukkleding
helpen. Kinderen vinden drukkleding
soms te strak zitten en ’lelijk’. Kleine

kinderen wennen overigens moeiteloos aan drukkleding.
Het helpt tegen jeuk en het voorkomt krabben.
Er bestaan diverse kleuren drukkleding. Tegenwoordig is er ook
drukkleding met leuke kindvriendelijke figuurtjes verkrijgbaar.
Dit kan het voor uw kind gemakkelijker maken om de kleding
te dragen.
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Verwerking van emoties
Brandwonden veroorzaken niet alleen lichamelijke schade. Indien u tijdens het ongeval bij bewustzijn bent gebleven, kunt u
zich niet alleen uw eigen ervaringen tot in detail herinneren, ook de eventuele angst of paniek bij hulpverleners en omstanders
blijven u bij.
Deze ervaringen kunnen een diepe indruk achterlaten. Ook de
operatie(s), de dagelijkse, pijnlijke verbandwisselingen, de onzekerheid en angst voor de toekomst laten hun sporen na. Tijdens
uw opname in het ziekenhuis heeft u een begin gemaakt met de
verwerking van uw ongeluk en de gevolgen daarvan. Dat verwerkingsproces gaat door als u thuis bent.

Praten helpt
De periode na ontslag uit het ziekenhuis kan emotioneel, vermoeiend en soms somber zijn. Het is normaal dat u zich tijdelijk geestelijk uit uw evenwicht voelt en nog niet de oude bent.
Eenmaal thuis moet u er aan wennen om de draad op te pakken.
Moeite met slapen of minder goed kunnen concentreren, komt

vaak voor. Deze verschijnselen verdwijnen geleidelijk. Praten met
uw partner, familie of goede vrienden kan hierbij een enorme
steun zijn. Maar ook uw gezin heeft het nodige meegemaakt
tijdens uw opname in het brandwondencentrum. Ze zijn nauw
betrokken en getuige geweest van een dierbare in gevecht
om beter te worden en hebben zich machteloos en wanhopig
gevoeld. Uiteraard zijn ze blij met uw thuiskomst, maar merken
ook dat het tijd kost voordat alles weer bij het oude is. Weet dat
u en uw gezin er niet alleen voor staan. Hebt u vragen, neem dan
contact op met de nazorgverpleegkundige of verpleegkundig
specialist van het brandwondencentrum, uw behandelend arts,
huisarts of met de Nederlandse Brandwonden Stichting via de
Brandwondeninformatielijn (0900 044 00 44).

or ouders

Informatie vo

Verwerking bij kinderen
Een verbranding is voor een kind vaak erg ingrijpend. Zoals de
genezing van de huid na het sluiten van de wond nog enige tijd
doorgaat, zo moet het kind ook de emoties rond het oplopen
van brandwonden verwerken. Uw kind kan in zijn ontwikkeling
iets achteruit gaan. Zo kan een zindelijk kind weer gaan bedplassen en kunnen problemen met eten optreden. Veel voorkomend
zijn slaapstoornissen en nachtmerries, waarbij uw kind soms niet
alleen durft te slapen. Kinderen kunnen bang zijn voor warm
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bad- of douchewater of voor vuur. Sommige kinderen raken juist
gefascineerd door vuur en alles wat daarmee te maken heeft.
Het belangrijkste is dat u luistert naar uw kind en begrip toont
voor wat uw kind doormaakt. Het is van groot belang dat uw
kind niet in een uitzonderingspositie komt, maar zijn oude ‘plekje’ in het gezin weer inneemt. Bij de meeste kinderen gaan de
problemen dan na korte tijd vanzelf over. Mocht dit niet zo zijn,
neem dan contact op met de nazorgverpleegkundige of verpleegkundig specialist van het brandwondencentrum.

Ook bestaat de mogelijkheid om in contact te komen met
mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. De Vereniging van
Mensen met Brandwonden organiseert contactdagen, gespreksgroepen en dergelijke. U vindt de verschillende adressen achter
in deze brochure.

Professionele hulp
Soms is praten met uw familieleden en vrienden niet voldoende.
In dat geval kunnen professionele hulpverleners helpen. Het is
heel belangrijk dat u de juiste psychologische hulp vindt. De
nazorgverpleegkundigen of verpleegkundig specialisten van de
brandwondencentra en Nederlandse Brandwonden Stichting
kunnen u helpen bij uw zoektocht.
Er zijn voldoende mogelijkheden voor doorverwijzing naar
gespecialiseerde psychologen. Neemt u gerust contact op als u
vragen heeft over behandeling of doorverwijzing. Achter in deze
brochure vindt u de adressen en telefoonnummers.

De rest van het gezin

Aandacht voor uzelf

Wanneer uw kind uit het ziekenhuis komt, kan dit het gezin tijdelijk
ontregelen. In de periode dat uw kind in het ziekenhuis lag, heeft
u uw aandacht moeten verdelen tussen thuis en het ziekenhuis.
De andere kinderen moesten zich aanpassen aan eventuele veranderingen. Voor uw gezin is het geen makkelijke periode geweest.
Ook het kind zelf moet wennen aan de nieuwe situatie. Als u
merkt dat het op school slechter gaat, er slaap-, eet- of zindelijkheidsproblemen ontstaan, dan kunt u contact opnemen met het
ziekenhuis, de huisarts of de Nederlandse Brandwonden Stichting.

Vrijwel alle ouders voelen zich schuldig over het ongeval, maar
dat is niet terecht. Het is onmogelijk om een kind 24 uur per
dag in de gaten te houden. Naast de schrik over het ongeluk en
de angst wat er allemaal met uw kind gaat gebeuren, vormen
schuldgevoelens een extra belasting. Het is daarom belangrijk dat u praat over wat er is gebeurd. U kunt ook contact
opnemen met het brandwondencentrum, de Vereniging van
Mensen met Brandwonden, de Nederlandse Brandwonden
Stichting of professionele hulp zoeken.
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Het veranderde uiterlijk
Brandwonden en de overgebleven littekens kunnen uw uiterlijk sterk veranderen. Leven
met littekens kan moeilijk zijn. Omdat littekens aan de buitenkant zitten, kunt u ze niet
altijd verbergen of negeren. Bovendien reageren mensen, bekenden en onbekenden, op
verschillende manieren.
Mensen gaan bijvoorbeeld staren of juist te intieme vragen stellen. Dit kan voor u de omgang met anderen moeilijker maken. Er
is een uitgebreid hulpaanbod om u te helpen met deze situaties
om te gaan. In dit hoofdstuk vindt u informatie over gespreksgroepen en andere vormen van lotgenotencontact. Voor ouders
van kinderen met brandwonden is apart informatie opgenomen.

or ouders
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Kinderen en hun uiterlijk
Heel jonge kinderen zijn in de regel niet onder de indruk van
hun wonden en littekens. In tegenstelling tot hun ouders of
(jong) volwassen patiënten. Pas als uw kind ouder wordt en
veranderingen in zijn of haar lichaam opmerkt, kunnen de littekens een probleem worden. Hoewel het bestaan van littekens
natuurlijk niet kan worden genegeerd, is het toch van belang dat
u er niet teveel aandacht aan geeft. Probeer uw kind met brandwonden net zo te behandelen als uw andere kinderen. Dit geldt
met name voor de kleding. Probeer te voorkomen dat de littekens
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altijd verborgen worden. Zo raakt uw kind gewend aan het feit
dat anderen de littekens zien en leert het te reageren op vragen.
Aan de andere kant is het niet nodig om te pas en te onpas de
littekens aan anderen te tonen. Dat zou ervoor kunnen zorgen
dat uw kind zich gaat schamen voor zijn veranderde uiterlijk.
Voor kinderen met brandwonden is het goed om in contact te
komen met lotgenoten van dezelfde leeftijd. De Nederlandse
Brandwonden Stichting en de Stichting Kind en Brandwond
organiseren daarom verschillende activiteiten.

Gespreksgroepen
In gespreksgroepen leert u samen met lotgenoten om te gaan
met trauma’s en littekens. Herkenning, maar ook erkenning van
de psychosociale problematiek rond brandwonden levert een
belangrijke bijdrage aan uw verwerking van het trauma. U staat
niet alleen.
Een gespecialiseerde hulpverlener van de Vereniging van
Mensen met Brandwonden begeleidt de groepsgesprekken.
Er zijn speciale gespreksgroepen voor ouders van kinderen
met brandwonden. Mensen die hetzelfde hebben meegemaakt
begrijpen elkaar, dat is geen geheim. Uit de ervaring van mensen
met brandwonden blijkt dat er weinig specifieke kennis op
het gebied van brandwonden aanwezig is bij de reguliere
hulpverlening. De kennis en ervaring van de Vereniging worden daarom ingezet bij een aantal gespreksgroepen. Iedere
gespreksgroep komt bijeen onder deskundige begeleiding.

Vakantieweken
Stichting Kind en Brandwond organiseert jaarlijks vakantieweken
voor groepen kinderen in drie leeftijdscategorieën:
8 - 10 jaar, 11 - 14 jaar en 15 - 18 jaar. Plezier beleven, het positief
leren omgaan met vuur, overwinnen van angsten en verleggen
van grenzen staan centraal in deze weken. Alle kinderen met
brandwonden zijn welkom.
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Informatie- en lotgenotencontactdagen
Samen met de Vereniging van Mensen met Brandwonden
en Stichting Kind en Brandwond organiseert de Nederlandse
Brandwonden Stichting lotgenotencontactdagen. Naast algemene informatie wordt er specifieke en praktische informatie
aangeboden tijdens workshops over bijvoorbeeld plastische
chirurgie en omgaan met jezelf en je omgeving. Deze dagen
blijken zeer waardevol voor mensen met littekens, hun partners
en familieleden.

Wie anders dan een lotgenoot kan dezelfde ervaring delen?
Onderlinge uitwisseling van ervaring en informatie, dat zijn de
belangrijkste ingrediënten voor de contactdagen. Gezellige
praktische bijeenkomsten bevorderen de betrokkenheid en
vormt de goede voedingsbodem voor uitwisseling van ideeën en
tips. Ook worden er diverse activiteiten aangeboden.

or ouders

Informatie vo
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Familieweekend

Terug naar school

Naast de vakantieweken voor de kinderen zijn er ook vakanties
voor het hele gezin van een kind met brandwonden in de leeftijd
van anderhalf tot tien jaar. In de periode tijdens en na de ziekenhuisopname komen de broertjes en zusjes van een brandwondenpatiënt in veel gevallen op de tweede plaats. Alle aandacht en zorg
gaan uit naar het kind met brandwonden. Voor het familieweekend worden daarom alle kinderen uit uw gezin meegevraagd op
vakantie. Zo kan iedereen even bijkomen en van de rust genieten
na een vaak hectische periode.

Een afwijkende huidskleur, een spraakgebrek, het verkeerde merk
schoenen, kinderen die zich onderscheiden van andere kinderen
worden helaas vaak geplaagd. Dat geldt ook voor kinderen met
littekens. Zeker als zij zich vaak krabben aan jeukende littekens.
Kinderen die worden geplaagd, voelen zich vaak ongelukkig
en kunnen zich er zelden tegen verweren. De belangrijkste
maatregel tegen plagen, is het voorkomen ervan. Steun van
vriend(inn)en is heel belangrijk.

Vanuit het brandwondencentrum kan een kind of jongere worden begeleid bij de terugkeer naar school. Vroegtijdig contact
met de onderwijzer(es) of docent, waarbij wordt uitgelegd wat
er is gebeurd, vormt de basis van de terugkeer naar school. De
onderwijzer (of de hulpverlener van het brandwondencentrum
of van de Nederlandse Brandwonden Stichting) kan de leeftijdgenoten voorbereiden op de terugkeer van uw kind. Uw kind
kan hier zelf een belangrijke rol in spelen, bijvoorbeeld door een

spreekbeurt te houden op school. U kunt voor begeleiding ook
de steun vragen van de Nederlandse Brandwonden Stichting,
ook als uw kind in een gewoon ziekenhuis is behandeld. De
kans dat uw kind weer goed wordt opgenomen in de groep
neemt door deze begeleiding aanzienlijk toe.
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Wat mag wel en wat mag niet?
Zolang de huid nog niet geheel is genezen, kunnen uw lichamelijke activiteiten enigszins beperkt zijn. Maar juist dan is het
nodig om zoveel mogelijk in beweging te blijven en zelfstandig te functioneren. Wanneer de restwonden zijn genezen en de
beweeglijkheid niet te zeer wordt gestoord door ernstige littekenstrengen, kunt u proberen werk of school weer op te pakken.
De ervaring leert, dat u vanzelf rekening houdt met de kwetsbare huid.
Huidbeschadigingen komen zelden voor of zijn onschuldig van
aard. Zelfs ‘vuil’ werk is niet schadelijker voor u, dan voor anderen.
Snelle hervatting van werk, school en sport leidt meestal tot snel
geestelijk en lichamelijk herstel en helpt u bij de acceptatie van
littekens.

Sporten
De pas genezen huid kan aanvankelijk strak aanvoelen en vooral
bij littekenvorming kan een strakke huid de functie van gewrichten
beperken. Het is toch van belang spieren en gewrichten te blijven
oefenen. In de praktijk blijkt dat u niet bang hoeft te zijn dat u
door te oefenen de kwetsbare huid beschadigt. Dit betekent dat

u weer mee kunt doen met sporten als de wondjes zijn genezen.
Ook de meeste sporten in clubverband kunt u weer oppakken.
Als u twijfelt, vraag dan advies aan uw behandelend arts.

Zwemmen
Als u geen restwonden meer heeft, is er geen enkel bezwaar
tegen zwemmen. Integendeel, met zwemmen oefent u uw
gewrichten en de beweeglijkheid van armen en benen neemt
toe. Door te zwemmen toont u zich weer aan de buitenwereld
en verbergt u uw littekens niet. Dit kan u helpen bij de acceptatie van uw littekens. U mag in principe in elk water zwemmen.
Natuurlijk moet u na het zwemmen goed douchen en uw huid

or ouders
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Kinderen en sporten

Kinderen en zonlicht

Uw kind mag weer meedoen met de gymnastiekles op school
als de restwondjes zijn genezen. Ook de meeste sporten in clubverband kunnen weer worden opgepakt. In de praktijk blijkt dat
u niet bang hoeft te zijn dat uw kind door te oefenen de kwetsbare huid beschadigt. Sporten bevordert de beweeglijkheid van
de gewrichten en uw kind leert omgaan met littekens doordat hij
of zij ze aan de buitenwereld toont. Als u twijfelt of uw kind weer
kan sporten, vraag dan advies aan de behandelend arts.

U kunt uw kind lekker buiten in de zon laten spelen. U moet
natuurlijk wel, net als bij de andere kinderen, de huid tegen zonlicht beschermen. Smeer de huid van uw kind regelmatig in met
een (watervaste) zonnebrandcrème met minimaal factor 20. Bij
een gelaatsverbranding is een petje eveneens erg effectief.

insmeren om jeuk te voorkomen. In sommige gevallen is het
ook aan te raden om u vooraf in te vetten. Maar of u nu naar het
zwembad, de zee of een meer gaat, zwemmen is de beste sport
voor mensen met brandwonden.

Zonlicht
Veel mensen denken dat zonlicht schadelijk is voor de huid na
een verbranding. Dat is niet waar. Vaak blijkt dat littekens in de
zomerperiode, als de huid aan zonlicht is blootgesteld, sneller
verbeteren dan in de winterperiode. Bovendien leert u, net als bij
het zwemmen, dat u uw littekens niet hoeft te verbergen. Het is
wél van belang dat u uw huid tegen teveel zonlicht beschermt.
U moet dus regelmatig uw huid insmeren met een (watervaste)
zonnebrandcrème met minimaal factor 20.

Kinderen en zwemmen

Wat mag uw kind wel en wat niet?

Ook voor kinderen is zwemmen de beste sport. Uw kind mag
echter pas zwemmen als het geen restwonden meer heeft. Zorg
ervoor dat het kind zich goed insmeert voor het zwemmen en
erna goed doucht en opnieuw insmeert.

De genezen huid van uw kind is na het verlaten van het zieken
huis nog kwetsbaar. Door stoten kunnen snel wondjes en
blaren ontstaan. Door krabben of door knellende kleding
kunnen gemakkelijk ontvellingen optreden. Toch blijkt dit in
het dagelijkse leven niet zo’n probleem te zijn. De wondjes die
ontstaan, genezen snel. Uw kind gaat vanzelf ook voorzichtiger
met de kwetsbare huid om. Het is verstandig om uw kind zo
snel mogelijk weer naar school te laten gaan.
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Informatie
Brandwonden genezen, hoe verder?
Voor huisartsen, hulpverleners, werknemers en leerkrachten is er
ook een speciale brochure: ‘Brandwonden Genezen, Hoe verder?’. Deze gratis brochures bieden waardevolle informatie over
de behandeling van brandwonden of het omgaan met brandwonden in het dagelijkse leven.

Onzichtbare littekens
Over het algemeen is iedereen bekend met de lichamelijke
gevolgen van brandwonden. De gevolgen op het psychologisch
en sociaal gebied zijn minder bekend. Op de website
www.brandwondenzorg.nl is meer informatie te vinden
over de verschillende problemen die kunnen ontstaan na het

Websites
www.brandwondenzorg.nl
www.brandwondenstichting.nl
www.kindenbrandwond.nl
www.mensenmetbrandwonden.nl

Facebook
www.facebook.com/BrandwondenStichting
www.facebook.com/LevenMetBrandwonden
18

ontslag uit het ziekenhuis. Deze informatie kan nuttig zijn voor
mensen met brandwonden, partners en naaste familieleden.

Brandwondeninformatielijn
De Brandwondeninformatielijn is een informatie- en advieslijn
voor iedereen die vragen heeft over de lichamelijke of psychische
gevolgen van een brandwondenongeval. Niet alleen voor mensen met brandwonden en hun naasten, maar ook voor (huis)
artsen, zorgverleners, werkgevers en leerkrachten.
U kunt bellen op maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur
op telefoonnummer 0900 044 00 44.

Adressen
Informatie over de (na-)behandeling
Stichting Kind en Brandwond
Postbus 1015 - 1940 EA Beverwijk
Tel. (0251) 27 55 10
www.kindenbrandwond.nl

Vereniging van Mensen met Brandwonden
Postbus 1015 - 1940 EA Beverwijk
Tel. (06) 28 924 494
info@mensenmetbrandwonden.nl
www.mensenmetbrandwonden.nl

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 5410/5560
www.martiniziekenhuis.nl

Brandwondencentrum Beverwijk
Rode Kruis Ziekenhuis
Vondellaan 13 - 1942 LE Beverwijk
Tel. (0251) 26 55 55
www.rkz.nl

Nederlandse Brandwonden Stichting
Postbus 1015 - 1940 EA Beverwijk
Tel. (0251) 27 55 55
info@brandwondenstichting.nl
www.brandwondenzorg.nl
www.brandwondenstichting.nl

Lotgenotencontact en nazorgactiviteiten
Brandwondeninformatielijn
0900 044 00 44
(bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur)

Facebook
www.facebook.com/LevenMetBrandwonden
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Geschreven in samenwerking met deskundigen
van de Nederlandse Brandwondencentra.

