
     
 

 

Patiënteninformatie 

 

© LangeLand Ziekenhuis, Zoetermeer 

 

 

Brandwonden 
 

Brandwonden kunnen ontstaan door vuur, hete vloeistof, straling (zonverbranding bv), contact 

met hete voorwerpen (strijkijzer bv), elektrische stroom, en chemische stoffen. Brandwonden 

worden naar diepte ingedeeld in eerste tot derdegraads. De eerste behandeling (meestal al ter 

plaatse van het ongeval gestart) is ruim en langdurig (15 minuten) spoelen met lauw water. 

Eerste graads brandwonden zijn vervelend maar niet gevaarlijk. Er ontstaat roodheid en pijn. 

Het is raadzaam de huid vet te houden. Een eerstegraads brandwond geneest (vaak na 

vervelling) restloos. Tweedegraads brandwonden beslaan qua diepte een deel van de huiddikte 

(klein deel: oppervlakkig tweedegraads, groot deel: diep tweedegraads). 

 

Als ten tijde van het ontstaan van de brandwond de blaren nog grotendeels intact zijn, is het een 

oppervlakkig tweedegraads brandwond, als de blaren direct spontaan al stuk zijn een diepe. Als 

de huid over de gehele diepte verbrand is, spreken we over een derdegraads brandwond. De 

ernst van de brandwond hangt af van het soort brandwond, de diepte, de plaats op het lichaam 

die verbrand is, en het oppervlak van het lichaam dat verbrand is (percentage verbrand 

oppervlak). Een groot oppervlak aan brandwonden is in principe levensbedreigend. Landelijk zijn 

er afspraken gemaakt over welke brandwonden er in een Brandwondencentrum behandeld 

moeten worden en welke in elk ziekenhuis kunnen worden behandeld. 

 

Bij twijfel zal uw behandelend arts altijd overleggen met een brandwondencentrum. 

Oppervlakkige en veel diepe tweedegraads brandwonden zullen met een goede 

wondbehandeling (Flaminal en verband of Aquacell burn) binnen enkele weken genezen. 

Derdegraads en sommige diep tweedegraads brandwonden moeten operatief behandeld 

worden. De verbrande huid wordt weggehaald en er wordt huid (meestal van het bovenbeen) op 

getransplanteerd (split skin graft). De getransplanteerde huid groeit in en het gebied waar de 

huid is ‘geoogst’ geneest als een schaafwond. De behandeling van brandwonden vindt plaats 

door de wondverpleegkundige en de chirurg. 

 

Vragen? 

Bij vragen kunt u contact opnemen met de polikliniek chirurgie (wond expertise centrum) (tel. 

079-3462585) van 8.15-16.30 uur, en buiten deze tijden met de Spoedeisende Hulp (tel. 079-

3462539). 

 

Tot slot 

Wij stellen uw mening vanzelfsprekend zeer op prijs. Heeft u opmerkingen of suggesties over 

deze informatie of over de behandeling, laat dit ons dan weten via bovenstaand telefoonnummer 

of via info@llz.nl. 


