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Patiënten met ernstige brandwonden worden in Nederland vrijwel altijd eerst naar het dichtstbijzijnde algemene ziekenhuis
gebracht. Daar vindt dan de acute behandeling plaats. Indien nodig volgt verwijzing naar één van de drie brandwonden centra 
(Groningen, Beverwijk of Rotterdam). Het is van het grootste belang dat artsen en verpleegkundigen die zich met de
primaire opvang van traumapatiënten bezighouden, opgeleid worden in de opvang van brandwondenpatiënten. Dit geldt
ook voor artsen werkzaam in rampgebieden of in geïsoleerde omstandigheden. Tijdens de cursus ‘Emergency Management
of Severe Burns’ (EMSB) leren artsen en gespecialiseerde verpleegkundigen hoe patiënten met ernstige brandwonden volgens
de ABCDE-methode opgevangen en behandeld moeten worden.

De Nederlandse Brandwonden Stichting organiseert in samen-

werking met het Ministerie van Defensie en medewerkers van de 

drie Nederlandse brandwondencentra de intensieve cursus EMSB. 

Tijdens deze intensieve ééndaagse training leert u hoe u ernstige 

brandwondenpatiënten volgens protocol opvangt en behandelt.  

De instructeurs en coördinatoren zijn allen ervaren artsen en ver-

pleegkundigen op het gebied van brandwondenzorg en spoedei-

sende hulp. De groep bestaat uit maximaal 24 cursisten.   

DE CURSUS

De uitgebreide reader, die u voorafgaand aan de cursus krijgt 

thuisgestuurd, is in het Engels. De cursus zelf wordt in het 

Nederlands gegeven. Inhoudelijke informatie over de cursusdag is 

14 dagen voor de cursus beschikbaar op het EMSB platform.

De EMSB-cursus is ontwikkeld door de Australian & New  

Zealand Burns Association. De Nederlandse Brandwonden 

Stichting is licentie houder van de EMSB-cursus voor het 

Nederlands taalgebied.

Cursusleiders
 •  Prof. dr. Roelf Breederveld, chirurg traumatoloog,  

Rode Kruis Ziekenhuis

 •  Prof. dr. Paul van Zuijlen, plastisch chirurg,  

Rode kruis Ziekenhuis

 •  Dr Kees van der Vlies, chirurg traumatoloog,  

Maasstad Ziekenhuis

  •  Dr Paul Nagel, chirurg traumatoloog,  

Rode Kruis Ziekenhuis

 •  Dr Sonja Scholten, brandwondenarts,  

Martini Ziekenhuis 



Lezingen
 •  Lokale en algehele reactie op het brandwondenletsel

• Eerste onderzoek en acute behandeling

• Beoordeling van de brandwond 

Workschops
• Berekening verbrand lichaamsoppervlak en vochtbehoefte

 •  Verslaglegging en overplaatsing naar een  

brandwondencentrum

• Escharotomie

• Wondbeoordeling

• Luchtwegbeleid

Interactieve discussies
• Brandwonden bij kinderen

• Chemisch letsel

• Elektriciteitsletsel

• Brandwonden en multitrauma

Simulaties
• Een praktisch gedeelte met lotuspatiënten

Examen
 •  De cursus wordt afgesloten met een schriftelijk  

en praktijkexamen

PROGRAMMA
De Nederlandse Brandwonden Stichting hecht grote waarde 

aan een optimale behandeling van brandwondenpatiënten. 

De kans op overleven en de kwaliteit van leven na een 

brandwonden ongeval wordt met name bepaald door de juiste 

eerste opvang en acute behandeling. Door deel te nemen aan 

deze cursus draagt u bij aan de verbetering van de kwaliteit van 

de behandeling van brandwondenpatiënten in Nederland.

De cursus bestaat uit:
  •  Een theoretisch deel met veel aandacht voor de medische 

achtergronden. In een aantal korte lezingen worden  

de medische aspecten van de acute brandwondenzorg 

behandeld.

 •  Workschops voor het oefenen van vaardigheden.

 •  Interactieve discussies in kleine groepen.

 •  Een praktisch gedeelte met lotuspatiënten.

 •  Een afsluitend schriftelijk en praktijkexamen. 



De kwaliteit en waardering van de EMSB-cursus komt  

tot uiting in de accreditatie welke door zeven beroeps-

verenigingen is verleend:

• Nederlandsche Internisten Vereniging

• Nederlandse Vereniging voor Heelkunde

• Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie

• Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde

• Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie

• Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen

 •  Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland / 

Verpleegkundig Specialisten Register

Voor actuele informatie over accreditatie ga naar:  

www.brandwondenzorg.nl/emsb

ACCREDITATIE
Meer weten?
Voor de actuele cursusdata verwijzen we u naar de site van  

Brandwondenzorg Nederland.

Aanmelden 
U kunt zich aanmelden via www.brandwondenzorg.nl/emsb. 

Na inschrijving en bevestiging wordt de reader toege zonden.

Cursuslocatie:   Defensie Gezondheidszorg  

Opleidings- en Trainingscentrum (DGOTC) 

Van Oudheusdenkazerne in Hilversum

Doelgroep:   Artsen en gespecialiseerde verpleegkundigen

Kosten:  € 410,- (artsen) / € 205,- (verpleegkundigen)

Informatie:   Brigit Muis, coördinator EMSB  

Hery Sentel, secretariaat EMSB

 Nederlandse Brandwonden Stichting
 Postbus 1015 - 1940 EA  Beverwijk

 Tel. (0251) 27 55 55

 emsb@brandwondenstichting.nl

 www.brandwondenzorg.nl/emsb

INFORMATIE & AANMELDEN


