Stroomschema 1: Behandellocatie
* De 5-punts anamnese bestaat uit:
• De aard van het ongevalsmechanisme en het agens
• De temperatuur/concentratie van het agens
• De hoeveelheid van het agens
• De duur van inwerking van het agens
• De toegepaste eerste-hulpmaatregelen

Presentatie patiënt met brandwonden

Maak op basis van het klinisch onderzoek
(5-punts anamnese en 5-punts lichamelijk
onderzoek)* en percentage TVLO‡ een
inschatting van de ernst van de brandwond

‡ Percentage TVLO wordt ingeschat middels de handmethode wanneer
het vermoedelijke percentage <10%TVLO is. Bij een vermoedelijk groter
percentage TVLO wordt de leeftijdsspecifieke regel van negen gebruikt.
Zie Bijlage 3: TVLO inschatting

Voldoet aan
verwijscriteria§ naar
een BWC

Ja

Neem contact op met BWC†

Nee

Epidermale
verbranding of kleine
oppervlakkig dermale
brandwond

Zijn er voldoende
lokale pijnstillingsmogelijkheden?

Ja

Behandeling eerste lijn
mogelijk, zie Stroomschema 2:
Wondbehandeling eerste lijn

Ja

Verwijs naar tweede lijn

Nee

Nee

Oppervlakkig
dermale brandwond
(<10%TVLO bij volwassenen,
<5%TVLO bij kinderen) of kleine diep
dermale of subdermale
brandwond?

Het 5-punts lichamelijk onderzoek bestaat uit:
• Kleur en aspect van de brandwond
• Het aspect van de blaren
• Capillaire refill
• Soepelheid van de brandwond
• Sensibiliteit van de brandwond

Ja

Zijn er
voldoende lokale
pijnstillingsmogelijkheden en
is er geen noodzaak tot
multidisciplinaire
behandeling?

Nee

Nee

Neem contact op met BWC†

Neem contact op met BWC†

Ja

Behandeling tweede lijn
mogelijk, zie Stroomschema 3:
Wondbehandeling tweede lijn
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§ Bij alle patiënten die voldoen aan één of meer van de volgende criteria
dient er contact opgenomen te worden met een brandwondencentrum
voor advies en eventueel verwijzing.
• Brandwonden ≥ 10% TVLO bij volwassenen
• Brandwonden ≥ 5% TVLO bij kinderen
• Volledige dikte brandwonden ≥ 5% TVLO
• Brandwonden over functionele gebieden (gelaat, handen, voeten,
genitalia, perineum en grote gewrichten)
• Circulaire brandwonden aan hals, romp of ledematen
• Brandwonden t.g.v. elektriciteit (hoog voltage), inclusief
brandwonden t.g.v. blikseminslag
• Chemische letsels
• Brandwonden met een vermoeden van inhalatieletsel
• Brandwonden met een ander begeleidend trauma of (pre-existente)
aandoening die de behandeling en genezing kan beïnvloeden en
mortaliteit verhogen.
• Brandwonden bij uitersten van leeftijd: jonge kinderen (≤ 1 jaar) en
ouderen (≥ 75 jaar)
• Niet-accidentele brandwonden
• Brandwonden waarbij twijfel bestaat over de vermelde
ongevalstoedracht in combinatie met twijfel over competentie/
toerusting van de eigen instelling voor deze problematiek.

† Telefoonnummers en websites van ziekenhuizen met een brandwondencentrum (BWC)
BWC Beverwijk, Rode Kruis ziekenhuis: tel (0251) 265555 www.rkz.nl
BWC Groningen, Martini ziekenhuis: tel (050) 5245245 www.martiniziekenhuis.nl
BWC Rotterdam, Maasstadziekenhuis: tel (010) 2911911 www.maasstadziekenhuis.nl

Stroomschema 2: Wondbehandeling eerste lijn
•
•
•
•
•

Epidermale verbranding:
Roodheid
Geen blaarvorming, geen wond
Aanwezige capillaire refill
Pijnlijk
Soepel

• Geen behandeling
• Instrueer patiënt om contact op
te nemen bij ontstaan van blaren
of wonden in het aangedane
gebied (dan behandelen volgens
oppervlakkig dermale
brandwond)

De medisch professional kan de
patiënt zelfzorg adviseren

•
•
•
•
•

Oppervlakkig dermale brandwond:
Homogeen roze/rood glanzend door vocht
Blaarvorming, intact of kapot
Aanwezige capillaire refill
Zeer pijnlijk
Soepel

Twijfel over
behandeling of behoefte
aan intercollegiaal overleg
over brandwonden?

Diep dermale brandwond:
• Niet homogeen roze/rood en/of bleek,
dof, minder vochtig
• Blaarvorming, voornamelijk kapot
• Vertraagde capillaire refill
• Verminderde pijnsensatie
• Soepel tot stug (bij vlamverbrandingen)

Ja

Neem contact op met een medisch
professional in een regionaal trauma
level 2 ziekenhuis die deskundig is op
het gebied van brandwonden

Subdermale brandwond:
• Wit/geel, rood/bruin/ zwarte plekken
• Verkleefde bruin of geel verkleurde epidermis
op het wondoppervlak of afgeschoven blaren
• Afwezige capillaire refill
• Geen pijnsensatie
• Stug tot leerachtig (bij vlamverbrandingen)

Geen behandeling in de eerste lijn maar
doorverwijzen naar de tweede lijn
• Dek de brandwond zo schoon mogelijk af met
folie of metalline lakens
• Geen topicale middelen op de wond i.v.m.
beoordeling brandwond in de tweede lijn

Nee

Reiniging en beoordeling brandwond
• Toedienen adequate pijnbestrijding volgens NHG-standaard pijn (de Jong 2016)
- Een langdurig werkend analgeticum voor achtergrondpijn (bij voorkeur multimodaal/multidimensionaal)
- Een kortdurend werkend analgeticum voor procedurele pijn (bij voorkeur multimodaal/
multidimensionaal)
• Wondreiniging
- Verwijderen kapotte blaren en lichaamsvreemde materialen
- Schoonmaken en desinfecteren met fysiologisch zout, zeep, water of een chloorhexidine zeepoplossing
• Inspectie brandwond en her-evaluatie diepte

Blaarbehandeling
• Kleine blaren worden intact gelaten
• Blaren onder spanning worden ingeknipt
• Grote blaren worden gedebrideerd

Wondbedekking
• Bij intacte en/of ingeknipte blaren kan worden volstaan met
een beschermend, niet-verklevend verband
• Wondbedekker die een vochtig milieu creëert (bijv hydrofiber-,
hydrocolloïd-, alginaat-, of foam/schuimverbanden)
• Kortdurend (<7 dagen) gebruik van zilversulfadiazine (ZSD) kan
overwogen worden op lastig te verbinden anatomische locaties

Herbeoordeling vindt 2 a 3 dagen na initiële beoordeling (afhankelijk van initieel
gekozen wondbedekker) plaats en bestaat uit:
• Toedienen adequate pijnbestrijding volgens NHG-standaard pijn (de Jong 2016), een
kortdurend werkend analgeticum (bij voorkeur multimodaal/multidimensionaal)
• Openknippen en verwijderen buitenste verbandlagen
• Losweken en verwijderen overige verbanden
• Inspectie en beoordeling of genezing passend is bij oppervlakkig dermale brandwond
en of er mogelijk sprake is van een afwijkend beloop*

Is er sprake
van een afwijkend
beloop*?

Ja

Geen verdere behandeling maar
doorverwijzen naar de tweede lijn

Nee
Prognose
volledige wondgenezing
binnen 14 dagen na
ongeval?

Nee
Geen verdere behandeling maar
doorverwijzen naar de tweede lijn

Ja

Continueer initiële behandeling
waarbij herbeoordeling plaats vindt
op basis van gekozen wondbedekker

Volledige
genezing bij herbeoordeling?

Nee

Ja
Adviseer de patiënt om als zelfzorg een hydraterende
niet geparfumeerde verzorgingscrème en een hogere
factor zonnebrand dan normaal te gebruiken

*Afwijkend beloop
• Secundaire verdieping van de brandwond
• Signalen van mogelijke infectie/sepsis:
- omliggende roodheid (maar niet de
epidermale verbranding);
- toenemende pijn;
- toenemend exsudaat/pus;
- zwelling;
- koorts en/of toename temperatuur van de
brandwond en omliggend weefsel;
- lymphangitis;
- toegenomen prikkelbaarheid bij kinderen;
- algemene ziekteverschijnselen
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Stroomschema 3: Wondbehandeling tweede lijn
Epidermale verbranding:
• Roodheid
• Geen blaarvorming, geen
wond
• Aanwezige capillaire refill
• Pijnlijk
• Soepel

Diep dermale brandwond:
• Niet homogeen roze/rood en/of bleek,
dof, minder vochtig
• Blaarvorming, voornamelijk kapot
• Vertraagde capillaire refill
• Verminderde pijnsensatie
• Soepel tot stug (bij vlamverbrandingen)

Oppervlakkig dermale brandwond:
• Homogeen roze/rood glanzend
door vocht
• Blaarvorming, intact of kapot
• Aanwezige capillaire refill
• Zeer pijnlijk
• Soepel

Twijfel over
behandeling of behoefte
aan intercollegiaal
overleg?

Behandeling zoals in eerste
lijn, zie Stroomschema 2:
Wondbehandeling eerste lijn

Ja

Subdermale brandwond:
• Wit/geel, rood/bruin/ zwarte plekken
• Verkleefde bruin of geel verkleurde epidermis
op het wondoppervlak of afgeschoven blaren
• Afwezige capillaire refill
• Geen pijnsensatie
• Stug tot leerachtig (bij vlamverbrandingen)

Neem contact op met een BWC*

Nee
Reiniging en beoordeling brandwond
• Toedienen adequate pijnbestrijding volgens het lokale pijnprotocol
- Een langdurig werkend analgeticum voor achtergrondpijn (bij voorkeur multimodaal/multidimensionaal)
- Een kortdurend werkend analgeticum voor procedurele pijn (bij voorkeur multimodaal/multidimensionaal)
• Wondreiniging
- Verwijderen kapotte blaren en lichaamsvreemde materialen
- Schoonmaken en desinfecteren met fysiologisch zout, zeep, water of een chloorhexidine zeepoplossing
• Inspectie brandwond en her-evaluatie diepte

Dermale brandwond

Mengverbranding dermale/subdermale brandwond

Blaarbehandeling
• Kleine blaren worden intact gelaten
• Blaren onder spanning worden ingeknipt
• Grote blaren worden gedebrideerd

Blaarbehandeling
• Kleine blaren worden intact gelaten
• Blaren onder spanning worden ingeknipt
• Grote blaren worden gedebrideerd

Wondbedekking
• Bij intacte en/of ingeknipte blaren kan worden volstaan met een
beschermend, niet-verklevend verband
• Wondbedekker die een vochtig milieu creëert (bijv hydrofiber-,
hydrocolloïd-, alginaat-, of foam/schuimverbanden)
• Kortdurend (<7 dagen) gebruik van zilversulfadiazine (ZSD) kan
overwogen worden op lastig te verbinden anatomische locaties

Wondbehandeling als dermale brandwond
Subdermale gedeelten met diameter >2cm
doornsede behandelen met lokale
antibacteriële therapie

Subdermale brandwond

Subdermale
brandwond met
diameter van ≤ 2cm
doorsnede?

Ja

Behandeling als
dermale brandwond

Nee
Behandel brandwond met lokale
antibacteriële therapie tot definitieve
(chirurgische) behandeling

Herbeoordeling vindt 2 a 3 dagen na initiële beoordeling (afhankelijk van initieel gekozen wondbedekker) plaats en bestaat uit:
• Toedienen adequate pijnbestrijding volgens het lokale pijnprotocol, een kortdurend werkend analgeticum (bij voorkeur
multimodaal/multidimensionaal)
• Openknippen en verwijderen buitenste verbandlagen
• Losweken en verwijderen overige verbanden
• Inspectie en beoordeling of genezing passend is bij diepte brandwond en of er mogelijk sprake is van een afwijkend beloop**

Is er sprake
van een afwijkend
beloop**?

Ja

Neem contact op met een BWC*

Nee

Prognose
volledige wondgenezing
binnen 21 dagen na
ongeval?

Ja

Nee

Continueer initiële behandeling
waarbij her-evaluatie plaats vindt op
basis van gekozen wondbedekker

Subdermale
brandwond met scherpe
begrenzing?
Nee

Ja

Volledige
genezing bij herevaluatie?

Nee

Ja

Continueer initiële behandeling
waarbij her-evaluatie plaats vindt op
basis van gekozen wondbedekker

Adviseer de patiënt om als zelfzorg een
hydraterende niet geparfumeerde
verzorgingscrème en een hogere factor
zonnebrand dan normaal te gebruiken

Ja

** Afwijkend beloop
• Secundaire verdieping van de brandwond
• Onvoldoende tekenen van genezing in de 2 weken na het ongeval
• Signalen van mogelijke infectie/sepsis:
- omliggende roodheid (maar niet de epidermale verbranding);
- toenemende pijn;
- toenemend exsudaat/pus;
- zwelling;
- koorts en/of toename temperatuur van de brandwond en omliggend weefsel;
- lymphangitis;
- toegenomen prikkelbaarheid bij kinderen;
- algemene ziekteverschijnselen

Volledige
genezing bij herevaluatie?

Diameter >2cm
doorsnede?

Ja

Nee

Ja

Operatie: deze dient niet
onnodig uitgesteld te
worden. Neem bij twijfel
contact op met een BWC*

Nee

Nee

Operatie
indicatie (kan op
dag 10-14 gesteld
worden)?

Operatie
indicatie (kan binnen
1 week gesteld
worden)?

Ja

Operatie: deze dient niet
onnodig uitgesteld te
worden. Neem bij twijfel
contact op met een BWC*

Na operatieve wondsluiting en
genezing:
Adviseer de patiënt om als zelfzorg
een hydraterende niet
geparfumeerde verzorgingscrème
en een hogere factor zonnebrand
dan normaal te gebruiken

Nee

* Telefoonnummers en websites van ziekenhuizen met een brandwondencentrum (BWC)
BWC Beverwijk, Rode Kruis ziekenhuis: tel (0251) 265555 www.rkz.nl
BWC Groningen, Martini ziekenhuis: tel (050) 5245245 www.martiniziekenhuis.nl
BWC Rotterdam, Maasstadziekenhuis: tel (010) 2911911 www.maasstadziekenhuis.nl
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Stroomschema 4: Nabehandeling
Presentatie van patiënt met
brandwonden na wondsluiting

Bij een vermoeden van onderliggend
psychologisch lijden* bij de patiënt of
naaste, deze verwijzen naar een BIG
geregistreerd psycholoog

Betreft zorgvraag
mogelijkheden chirurgische
interventie van het
litteken?

Aanwezigheid
van contracturen of littekens
die functionele beperkingen
opleveren?

Ja

Patiënt verwijzen naar een plastisch
chirurg met ruime ervaring in het
behandelen van brandwondenlittekens

Ja

* De medisch professional dient alert te zijn op symptomen
die passend zijn bij depressie, acute stress stoornis,
posttraumatisch stress stoornis of slaapstoornis. Dit kan bij
zowel de patiënt als de naaste optreden.

Nee

Is de patiënt
een kind?

Nee

Ja

Wees terughoudend met
esthetische chirurgie bij
kinderen

Nee
Is het litteken
uitgerijpt (ongeveer 2 jaar
na het ongeval)?

Ja

Esthetische chirurgische
interventies kunnen
overwogen worden

Voor alle patiënten met brandwonden is lotgenotencontact
en professionele nazorg beschikbaar.
Lotgenotencontact wordt in samenwerking met de
brandwondencentra georganiseerd door de Vereniging van
Mensen met Brandwonden, stichting Kind & Brandwond en
de Nederlandse Brandwonden Stichting en bestaat uit
verschillende activiteiten voor patiënten met brandwonden
en hun naasten.

Nee
Betreft zorgvraag
mogelijkheden nietchirurgische interventie van
het litteken?

Ja

Nee

Verwijs patiënt voor symptomatische
behandeling van littekens na
brandwonden naar een professional
met ruime ervaring in de behandeling
van deze littekens**

Adviseer de patiënt om als zelfzorg een
hydraterende niet geparfumeerde
verzorgingscrème en een hogere factor
zonnebrand dan normaal te gebruiken
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** Voorbeelden van symptomatische behandelingen bij
littekens als gevolg van brandwonden zijn lasertherapie,
siliconentherapie, massage en druktherapie. Deze
interventies worden bij voorkeur toegepast door
professionals die ruime ervaring hebben in de behandeling
van littekens na brandwonden, zoals gespecialiseerde
huidtherapeuten, ergotherapeuten, fysiotherapeuten of
specialisten in de brandwondencentra.

