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Brandwonden

WAT IS EEN BRANDWONDE?
Een brandwonde is een gedeeltelijke of volledige beschadiging van de huid, die wordt veroorzaakt door inwerking 
van warmte, elektriciteit of chemische stoffen .
De ernst is afhankelijk van verschillende factoren zoals grootte, diepte, plaats, leeftijd van de patiënt, eventuele 
bijkomende letsels.

Brandwonden kunnen worden ingedeeld in verschillende gradaties, naar gelang de ernst.

De herstelperiode varieert van een week tot enkele maanden, uw arts zal u hierover verder informeren. Na herstel is 
het best om het getroffen lichaamsdeel het eerste jaar niet bloot te stellen aan direct zonlicht.

BEHANDELING EN VERZORGING VAN BRANDWONDEN
Op de spoedgevallendienst worden uw brandwonden ontsmet, behandeld met brandwondenzalf en steriel afgedekt. 
Het is belangrijk dat dit zorgvuldig gebeurt, om infectie te voorkomen. Indien de brandwonden niet te ernstig of te 
uitgebreid zijn kan u na verzorging terug naar huis.

NAZORG
• Handhygiëne is heel belangrijk bij de verzorging van brandwonden, was en ontsmet uw handen grondig voor 

iedere behandeling
• Om het verband te wisselen: verwijder het oude verband door het aan de buitenzijde vast te nemen, gooi het 

meteen weg
• Verwijder resten van zalf, korsten of etter eerst met Flamirins of met stromend water
• Reinig de wonde steeds met een ontsmettend product en maak de wonde proper
• Raak de wonde niet aan met de vingers en vermijd contact met het aan te brengen verband
• Breng na het reinigen de voorziene zalf aan en dek af met een niet-klevend kompres en windel

Indien u niet over voldoende deskundige hulp beschikt kan u altijd beroep doen op een thuisverpleegkundige om uw 
brandwonden verder te verzorgen. Indien nodig kan uw arts u een voorschrift voor thuisverpleging bezorgen.
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MOGELIJKE COMPLICATIES
Eerste en tweede graad verbrandingen geven meestal weinig aanleiding tot complicaties. Grotere en 
ernstige brandwonden kunnen aanleiding geven tot volgende risico’s :
• Infectiegevaar
• Vorming van littekenweefsel
• Verminderde beweeglijkheid door samentrekken van gewichten
• Pijn

CONTACT
Dienst spoedgevallen, tel. 012 39 68 21

BRANDWONDENCENTRA
• CHU Sart Tilman Luik, tel. 04 366 72 94
• UZ Gasthuisberg Leuven, tel. 016 34 87 50
• AZ Stuivenberg Antwerpen, tel. 03 217 75 95

• www.brandwonden.be


