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WAT IS EEN BRANDWONDE? 
Een brandwonde is een necrose van de 
huid,gedeeltelijk of volledig,veroorzaakt 

door inwerking van 
warmte,elekticiteit,bevriezing of door 

chemische stoffen.  

   
   

   



EPIDEMIOLOGIE 
•  Jaarlijks 1,2 % van de belgische bevolking 

loopt brandwonden op. 
•  Ongeveer 150 tal sterven aan 

brandwonden. 
•  Schatting. 
•  Ongeveer 120.000 gevallen waarvan : 
1.  13.000 behandeld door huisarts. 
2.  1000 op een brandwondencentrum. 
3.  75% huisongevallen. 
4.  23% arbeidongevallen.     
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Leeftijd van het slachtoffer 
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OORZAKEN 

•  Warme vloeistof                   47% 
•  Vlammen                              33% 
•  Ontploffing                           13% 
•  Elektrocutie                            2% 
•  Chemische verbranding         2% 
•  Contact                                   2% 
•  Andere ( vrieswonde )            1%  



OORZAKEN VAN BRANDWONDEN 

❀  THERMISCHE OORZAKEN 

❀  VLAMVERBRANDING 

❀  FLITSVERBRANDING 

❀  KONTAKTVERBRANDING 

❀  CHEMISCHE VERBRANDING 

❀  ELEKTRISCHE VERBRANDING 

❀  PEKVERBRANDING 

❀  VERBRANDING ONDER INVLOED VAN LICHT 

❀  VERBRANDING DOOR BESTRALING 

 
 



DE HUID : Algemeen 
 

Oppervlakte : 0,2 - 0.3 m² 
Volwassene : 1,5 - 2 m² 

Gewicht : 1.5 - 2 kg 
Cellulaire laag 
Fibreuze laag 

   
   

   



DE HUID : Functie 
 

 Bescherming tegen omgeving 
Bescherming tegen infectie 

Bescherming tegen waterverdamping 
Thermoregulariserend 

Metabole activiteit 
Sociale en affectieve functie 

   
   

   



Invloeden op het organisme: 

 
huid en lichaamscellen 
 

            circulatoire systeem 
 
   ademhalingsstelsel 

 
 

metabolisme 

   
       gastro-intestinaal 

 
    nieren 



ERNST VAN DE BRANDWONDEN 

 

 ° de diepte van de brandwonden. 

 ° percentage van verbranding t.o.v. lichaamsoppervlakte. 

 ° de leeftijd van de patiënt. 

 ° de medische voorgeschiedenis van de patiënt. 

 ° eventueel gepaard gaande respiratoire letsels. 

 ° de lokalisatie van de brandwonden. 

 ° de oorzaak van verbranding. 

 ° bijkomende fysische letsels. 



DIEPTE VAN DE BRANDWONDEN 
Tijdsduur 
Temperatuur 
Oorzakelijke bron 
Plaats op het lichaam  
Volwassenen/kind/oudere persoon 



DIEPTE VAN DE BRANDWONDEN 

◆  1ste graadsbrandwonden 
    
   oppervlakkig 

 
◆  2 de graadsbrandwonden 
 

   oppervlakkig    diep 
 
◆  3 de graadsbrandwonden 
 

   volledige beschadiging van de huid 



Eerste graads BW 



CLASSIFICATIE VAN BRANDWONDEN: 

EERSTE GRAADSBRANDWONDEN: 
 
 Enkel de epidermis is aangetast. 
 
 Symptomen : * roodheid 
        * lichte zwelling 
        * geen blaarvorming 
        * pijnlijk door prikkeling van de zenuwen 
        * positieve capillaire refill 

 
  



Tweede graads BW 



CLASSIFICATIE VAN BRANDWONDEN: 

TWEEDE GRAADSBRANDWONDEN: 
* Oppervlakkige tweede graad: 

 De epidermis en een gedeelte van de dermis zijn beschadigd. 
 Symptomen:  * roodheid 
   * blaarvorming 
   * hevige pijn 
   * positieve capillaire refill 
   * sensibiliteit bij een priktest 
 
 

* Diepere tweede graad: 
 De epidermis en een groot gedeelte van de dermis zijn beschadigd. 
 Symptomen:  * wit glanzend met rode puntjes 
   * minder sensibiliteit op bepaalde plaatsen 
   * vertraagde capillaire refill 
   * minder exsudaat 

 
 
 

  



Derde graads BW 



CLASSIFICATIE VAN BRANDWONDEN 

DERDE GRAADSBRANDWONDEN: 
 
De epidermis en de totale dermis zijn vernietigd tot in de hypodermis. 
De haarfollikels, talg- en zweetklieren zijn vernietigd. 
 
Symptomen:  * wit/geel, bruin/zwart, perkament- en lederachtig uitzicht 

   * droog, verhard oppervlak 
   * pijnloos 
   * geen sensibiliteit bij een priktest 
   * geen capillaire refill 

 
 



BEREKENING VAN DE 
LICHAAMSOPPERVLAKTE 
(TVLO) 
 
 
Tweede en Derde graad brandwonde 
 
Handpalm methode 
 
Regel van 9 ( Wallace et Pulaski ) 
 



Regel van negen 



Pediatrische regel van negen 



Regel van Lund - Browder 



Regel van negen 



OPNAMECRITERIA 

 
 

➪  Volwassene met meer dan 20% TVLO. 
➪  Kinderen en Ouderen met 10% TVLO. 
➪  Circulaire brandwonden . 
➪  Bij brandwonden op specifieke plaatsen. 
➪  Elektrische of chemische brandwonden. 
➪  Bij gepaard gaande letsels. 
➪  Bij patiënten met problemen in de psycho-medico-sociale 

context. 
➪  Bij een derdegraads brandwonde. 
➪  Brandwonden gepaard gaande met een inhalatietrauma. 
➪  Wanneer het gaat over een Lyellsyndroom. 



Specifieke brandwonden: 

     het gelaat 
 
   handen         lyellsyndroom 
 

     perineum 
 
         borsten 
 

 brandwonden en fracturen 
 

      elektrische brandwonden 
 

  chemische brandwonden 
 

      vrieswonden 



Specifieke lokalisaties 



Chemische brandwonden 



UNIVERSIEELE 
BEHANDELING 
 
SPOELEN MET WATER 
 
ANTIDOTUM,NEUTRALIS-
EREN: MEER SCHADE 
 
UITZONDERING : 
DIPHOTERINE 



CHEMISCHE BRANDWONDEN 

Thermisch effect: 
 
➠  temperatuur 
➠  duur 
➠  lokalisatie    
 
 

Chemisch effect: 
 
➠  zuren 
➠  basen 
➠  hydrocarbonen 



❒  ZUREN: 
❂ zwavelzuur ( H2SO4 ) 
❂ waterstoffluoride ( HF ) 
❂ arseentrichloride ( A1CL3 ) 
❂ mierezuur ( HCOOH ) 
 

❐  BASEN : 
❂ bijtende soda ( NaOH ) 
❂ cement 
❂ ethyleendiamine ( ammoniak ) 
 

❐  HYDROCARBONEN:  ( solventia ) 
❂ chloreerde hydrocarbonen > fosgeen 
❂ aromatische hydrocarbonen > benzeen 
 

❐  FOSFOR 



WATERSTOFFLUORIDE 

Komt voor in gevelreiniging en decapeerproducten 
 
Steeds informeren naar aanwezigheid ervan bij brandwonden 
 
Klinisch weinig spectaculair 
 
Zeer agressief en langwerkend 
 
Blijvend pijnlijk zo onvoldoende gespoeld 
 
Opname steeds vereist voor intra-arteriële calcium gluconaat  
toediening en lokale applicatie van calcium gluconaat zalf 



Elektrische brandwonden 



ELECTROCUTIE TYPEN 
 

Electrothermisch 
 

lichtboog 
 

contact 
 

bliksemfiguren 

   
   

   



   
   

   

                               ELEKTROCUTIE 

 

* STROOMBRON EIGENSCHAP 

* DUUR STROOMDOORGANG 

* STROOMSTERKTE 

* WEERSTAND WEEFSEL 



   
   

   

                           ELECTROCUTIE 

 

               Voltage                             Ampère 

 

      Brandwonden               Neuro - Cardiale Risico 

 

                         Bewustzijnsverlies     Ritmestoornis 

                         Convulsies 

                         Coma                          

 



Het lyellsyndroom 



   
   

   

                                       INHALATIE 

 

                               ROOKINTOXICITEIT 

 
Onmiddelijke schade                         Rookinhalatie                        CO -intoxicatie 

      Tgv hitte                                        Tgv chemisch  

                                      

Aantasting mucosa                             Irritatie                                     Hypoxemie 

Mucosa productie                               Bronchospasme                  

Mucosa clearance                               Glottis oedeem                         Weefselhypoxie 

                                                              Longoedeem 

                                                             Surfactant inactivatie 



Blast 



DE ONMIDDELLIJKE GEVAREN: 

❁  VERSTIKKINGSGEVAAR.. 

❁   GEVAAR VOOR HYPOTHERMIE. 
  

❁  INFECTIEGEVAAR. 
  

❁  VERDIEPING VAN DE BRANDWONDEN. 
  

❁  CIRCULATIESTOORNISSEN. 
  

❁  GEASSOCIEERDE LETSELS: 
  



HYDROGEL BURNSCHIELD® 
KOMPRESSEN 

+  Duurzame koeling. 
    Onmiddellijk pijnstillend. 
    Absorberen van de hitte. 
    Geleidelijke en beheerste waterverdamping 
    Niet-irriterend en toxisch. 
    hypo-allergeen. 
    gemakkelijk aan te brengen. 
    volwassenen en kinderen. 
    steriel – bacteriostatisch 
-  LANGDURIG GEBRUIK GEEFT AFKOELING. 
     



EERSTE HULPVERLENING 

➀  Stop de oorzaak: 
 Doof het vuur, wees voorzichtig voor uzelf. 

➁  Dien de eerste zorgen toe: 
 * bewustzijn kontroleren 
 * ademhalingswegen vrijmaken en vrij houden 
 * circulatie beoordelen  
 * indien nodig starten met de reanimatie 

➂  Koelen van het slachtoffer: 
 * zo vlug mogelijk, gedurende 15 min. onder stromend 
water 

 * kledij hoeft niet verwijderd, tenzij bij chemische 
verbranding 

 * bij oogverbranding de oogleden goed spoelen en vochtig 
houden 

 * opletten voor onderkoeling 
 * wikkel het slachtoffer in een zuiver laken 
 * verwittig gespecialiseerde hulp 
 * gebruik geen zalven, olie, boter, melk, 
tomatenschijfjes, .... 

  



Eerste zorgen van brandwonden: 

✪  Primaire behandeling: 
 
➀  ABC van de reanimatie 
➁  Koelen van slachtoffer 
➂  Opgelet voor de AH-wegen 
         hete gassen, rookinhalatie 

☞  oedeem, obstructie bovenste 
LW 

➱  100% bevochtigde O2, 
intubatie 

➃  IV vochttoediening 
➄  Monitoring 
➅  Cave circulaire brandwonden 

☞ AH moeilijkheden, 
compartimentsyndroom  

➱  ontlastingincisies 
 

✪  Secundaire behandeling: 
 
➀  Pijnstilling 
➁  Wondinspectie 

☞  percentage en dieptegraad 
➂  Antecedenten 
➃  Aangepaste verbanden 
➄  Afdekken van slachtoffer 

☞  cave hypothermie 
➅  Transport 



GENEZINGSPROCES 

•  ONTSTEKINGSFASE:  Verwijdering van cellulair 
en intercellulair materiaal (debris) 

•  REGENERATIEFASE: Granulatieweefsel wordt 
gevormd. 

•  MATURATIEFASE: Vorming van het litteken. 
•  EPITHELIALISATIE: celdeling t.a.v wondranden 

en intacte annexen,sluiting van defect met een 
dunne huidlaag. 



        WONDHELING BIJ BRANDWONDEN 

 

1. Inflammatiefase : ontstekings- en immuun respons 

 

2. Proliferatiefase : reëpitheliasatie en angiogenese 

 

3. Remodelleringsfase : matrix remodellering 

 



   
   

   

                      INFLAMMATIEFASE 

* Continue Leukocyten activatie  : geprolongeerde 

                      inflammatie ( 1 à 4 weken ) . 

* Vrijkomen van proteasen : vernietiging van  

                     nieuw gegenereerd weefsel. 

* Excessieve granulatie ----> Hypertrofie . 

* Verhoogde concentratie van cytokinen: PDGF , 

                         TGF - ! , IGF - 1 , IL - 6 expressie. 

   
   

   



   
   

                        PROLIFERATIEFASE 

 

* Fibroblasten : grondsubstanties, collageenvezels, 

                            nieuwe bloedvaten . 

* Systemische factoren : tekort aan vit C, ijzer,hypoxie 

                                          infectie. 

* Collageen type III : onevenwicht. 



   
   

                       REMODELLERINGSFASE 

 

 

* Maturatiefase; 

* Collageen : dun , minder geordend; 

* Chronische inflammatie : dik , rood en onelastisch 

                                               litteken. 



WONDVERZORGING 

•  WONDREINIGING 
•  WONDSPOELING 
•  WONDBEHANDELING 
•  NAZORG 



WONDREINIGING 

•  Verwijdering van dood weefsel – 
excudaat : vermindering van bacteriële 
groei. 

•  Debrideren : natuurlijke,chirurgisch en 
enzymatische debridement.( Versajet) 

•  Verwijderen van haargroei. 



WONDSPOELING 

•  Douche – Hydrotherapie. 
•  Huidreiniger – Sprayvorm. 
•  Desinfecterend materiaal :  
        * Polyvidon jodium ( PVP-I 10%).

(Isobetadine®, Braunol®) 
        * Chloorhexidine 0,05% waterigeoplossing. 
        * Polyhexanide en undecylenamidopopyl 

betaine (Prontosan®) 



   
   

   

                   ONTLASTINGSINCISIES 

 

* Indicatie : circulaire 3 de graads brandwonden ter  

                     hoogte van extremiteiten,hals, thorax. 

* Waarom : voorkomen van ischemie en hypoxie. 

* Wanneer : < 3 uur post-burn , voor ieder lang  

                        transport. 

* Hoe : Bistouri , algemene anesthesie. 



                      WONDBEHANDELING 

 

* Lokalisatie 

* Diepte 

* Uitgebreidheid 

* Infectie 



WONDBEHANDELING 
 
 

GESLOTEN BEHANDELING 
 

HALF - OPEN BEHANDELING 
 

OPEN BEHANDELING 



KRITERIAPUNTEN 

➱  tegen micro-organismen. 
➱  lange werkingsduur. 
➱  geen resistentie. 
➱  door necrotische korst. 
➱  lage cytotoxisch. 
➱  sensibilisatie 
➱  geen gevaar voor vitale epitheelresten 
➱  interferatie 
➱  water- en electrolytenbalans 
➱  niet pijnlijk 
➱  gemakkelijk toepasbaar  
➱  geen wondverkleving 



KRITERIAPUNTEN 

➱  gemakkelijk toepasbaar en te verwijderen. 
➱  geen wondverkleving. 
➱  Snelle epithelialisatie. 
➱  Stimulatie fibroblasten. 
➱  Vochtig wondmilieu. 
➱  Verwijderen van overtollig excudaat. 
➱ Gasuitwisseling toelaten. 
➱ Constante temperatuur. 
➱ Geen trauma voor omliggende huid. 
➱ Maceratie. 



Behandelingsmethode 

•  Topische geneesmiddelen. 
•  Wondverbanden. 
•  Biologische verbanden. 
•  Heelkundige behandeling en verband. 



TOPISCHE GENEESMIDDELEN 

•  ZILVERSULFADIAZINE CREME. 
         +   Breed antibacterieel spectrum. 
              Pijnverzachtend. 
          -   Bepaling diepte . 
              Allergie – leukopenie. 
              Hypertrofisch littekenvorming. 
              Toxiciteit haarfollikels 
              Chronische inflammatie. 



TOPISCHE GENEESMIDDELEN 

•  Zilversulfadiazine creme met ceriumnitraat. 
      + Calcificatie dermis. 
      -  Toxiciteit. 
•  Zilvernitraat oplossing. 
      + Gram – en fungi. 
       - Electrolyten stoornis, verkleuring wonden. 
•  Mafenise acetaatzalf. 
      + Gram -. 
      -  Metabole acidose,verwijdering gezond weefsel. 



TOPISCHE GENEESMIDDELEN 

•  Nitrofurale zalf of oplossing. 
         + antibacteriele werking. 
             geen verkleuring. 
         - overgevoeligheid , pijn. 
•  Cortisonezalf. 
         + Vermindering van granulatieweefsel. 
         -   Infectie. 
           



TOPISCHE GENEESMIDDELEN 

•  Jodiumzalf. 
       + Antisepticum , weinig resistentie, 
          breed werkingsspectrum . 
        - pijn , toxisch gezond weefsel. 
•  Bactroban. 
       + Infectie. 
•  Colistinezalf . 
       + Breedspectrum . 
       - pijn , toxisch gezond weefsel 



HONINGZALF - VERBAND 

+ Breedspectrum.  
   Belangrijke stoffen zoals 

vetzuren,eiwitten,vitaminen,zink. Hoge 
osmolariteit, zuurtegraad 

   Aantrekken van water. 
   Waterstofperoxide – vrije 

zuurstofradicalen. 
   Stimulatie fibroblasten. 
-  Pijn.  



WONDVERBAND - TULL 

•  Geïmpregneerd niet-klevend verband. 
•  Geschikt voor gebruik samen met een 

topisch geneesmiddel. 
       + Kleeft niet in de wonde . 
          Bescherming van nieuw gevormd  
          wondoppervlak. 
 



TRANSPARANT POLYURETHAAN  

•  Eenvoudigste vorm van occlusief wondverband. 
 
   + Ondoordringbaar voor vloeistoffen en  
       bacteriën. 
       vochtig wondmilieu , huid laten ademen. 
   - geen verhoorning,maceratie,verweekt 
      epitheel. 
                 
 



HYDROCOLLOIDEN WONDVERBAND 

•  Hydro-actief verband. 
   + superieur absorptiecapaciteit. 
      natuurlijk debridement. 
      gebalanceerd vochtig wondmilieu. 
      waterbestendig 
      aanmaak van granulatieweefsel. 
   - lekkage,pijn,maceratie,jeuk, 
      irritaite,epidermolyse. 



ALGINATEN WONDVERBAND 

•  Vocht-actief calcium – alginaat verband. 
•  Kaltostat® 
•  Contact met excudaat geeft gelvorm. 
    + groot absorptievermogen. 
       niet irritereerd . 
       vorming van wondkorst. 
       weinig verbandwissel. 
       zelfhelend vermogen van de wonde. 
    -  uitdroging , infectie.  



HYDROFIBER WONDVERBAND 

•  NA-Carboxymethylcellulose. 
•  Aquacell® 
   + vochtige wondbehandeling. 
      verticale wicking door vezels. 
      drainage van excudaat en debris. 
      snelle epitheliasatie. 
      minder littekenvorming. 
   -  hechting aan huid. 



HYDROACTIEF COLLOID GELVERBAND 

•  Zuur polymeer = zuur milieu. 
•  Flamigel® 
•  Lyse van necrose en korst. 
•  Vocht milieu op een droge wonde. 



ACTIEVE EN NIET ACTIEVE POLYMEER 

•  Enzymatische werking. 
•  Flaminal Hydro ® Flaminal Forte ® 
     + antimicrobieel. 
        vochtig wondheling. 
        niet cytotoxisch. 
        geen beslag op wonden. 
     -  verkleuring met wondexcudaat. 
 



HYDROCELLULAIR POLYURETHAAN 

•  Schuimverbanden. 
          + grote absorptiecapaciteit. 
             vochtig wondmilieu. 
             niet klevend. 
          - geen antimicrobiële werking. 
 



HYDROGEL WONDVERBAND 

•  Verband bestaande uit glycerine,water en 
polyacrylamide. 

•  Elastogel® 
        + lage zuurtegraad. 
           dikke absorberende gellaag. 
        - prijs. 
 



ZILVER WONDVERBANDEN 

•  Verband bestaande uit verschillende lagen zoals 
absorberende polyesterlaag en een Ionisch 
zilver. 

      + snelle en langdurige antimicrobiële  
         activiteit. 
      + zacht,steriel en weinig in klevend  
         verband. 
      + gecontroleerde gel-vorm. 
      + vochtig wondmilieu en neemt vorm van 

wonde  
      + langdurige werking. 



ZILVER WONDVERBANDEN 

    + doeltreffend tegen vele pathogene kiemen 
    + bevordert snelle wondheling. 
    + vrijkomen van zilver dor wondexcudaat. 
 
     - prijs. 
     - verschillende verbandwissel. 
     - bevochtiging van verband.  
     - verkleuring door zilver. 



ZILVER WONDVERBANDEN SOORTEN 

•  Hydrofiber : Aquacell AG® 
•  Nanokristallijn zilver : Acticoat 7 ® 
•  Hydro alginaat fiber : Silvercel® 
•  Schuimverbanden : Acticoat absorbent 

® 
                                   Mepilex AG® 



WONDBEHANDELING  
SECUNDAIRE VERBANDEN 

•  Katoenen gaaskompressen : 
             * Absorptie van wondvocht. 
             * Wondbedekker. 
             * Verschillende afmetingen. 
                    



WONDBEHANDELING  
SECUNDAIRE VERBANDEN 

•  Fixatie materiaal: 
            * verbanden veilig op hun plaats  
               zonder belemmering of compressie. 
            * licht elasticiteit. 
            * volledige bewegingsvrijheid. 
            * snel en gemakkelijk in gebruik. 
            * verschillende afmetingen. 
     



WONDBEHANDELING  
SECUNDAIRE VERBANDEN 

•  Silicone verbanden: 
             * Minimaliseert trauma en pijn bij  
                     verbandwissel. 
             * minder risico op verweking. 
             * gemakkelijke applicatie. 
             * kan opgelicht en terug geplaatst. 
             * meerdere dagen ter plaatse. 
             * op maat geknipt worden. 
             * zelfklevend.  



BEHANDELINGSMETHODE 

EERSTE GRAADSBRANDWONDEN : 

° Vette gazen ; 

° Crèmes ; 

° Anti - bacteriële zalven ; 



   
   

   

        TWEEDE GRAADSBRANDWONDEN 

 

° Anti - bacteriële zalven ; 

° Polyurethaan folie ; opsite® 

° Hydrocolloïden ;duoderm®,comfeel® 

° Alginaten ;kaltostat® 

° Hydrofiber ;aquacell® 

° Hydroactief colloïd gelverband;Flaminal forte ® 

      Flaminal hydro ® 

  



   
   

   

        TWEEDE GRAADSBRANDWONDEN 

° Schuimverbanden ;allevyn® 

° Zilververbanden;acticoat®,aquacel ag® 

° Hydrogel ;novogel® 

° Silicone verbanden ;mepitel® 

° V.A.C. ; 

° Biologische verbanden ;            
donorhuid,biobrane®,integra® 

° Honing ; 

 



   
   

   

                  DERDE GRAADSBRANDWONDEN 

  

° Anti - bacteriële zalven ( beginstadium ) ; 

 

° Huidtransplantatie ; 

 



HUIDTRANSPLANTATIE: 
 
 

Autograft   Allograft 
 
         

Full tickness                    Homograft 
    
       Meshgrafts              Xenograft 

 
Keratinocytenkulturen         Collageen 

      



BIOLOGISCHE VERBANDEN 

•  Verband bestaande uit: 
        * natuurlijk weefsel. 
        * huid. 
        * huidderivaten. 
•  Voordelen: 
*bescherming van het onderliggend weefsel. 
*bevordering van het reëpitheliasatie en granulatie. 
*voorkomt uitdroging van de wonde. 
*voorkomt dieper worden van de wonde. 
*voorkomen verlies van vocht,eiwitten,electrolyten. 



BIOLOGISCHE VERBANDEN 

  * wondoppervlak wordt voorbereid op 
autogreffen. 

  * vermindering wondzorg,pijn,litteken,infectie. 
  * proliferatie van de fibroblasten en creëert een  
  * goede matrix voor de cicratisatie van de 

oppervlakkige lagen. 
   



BIOLOGISCHE VERBANDEN SOORTEN 

•  Allogene mensenhuid. 
      Cryopreserveerd of Glyceroliseerd 
       -  risico voor overdraagbare aandoeningen 
•  Xenografts 

(Biobrane®,Suprathel®,Veloderm®) 
   Biologsich componenten , semi-permeabel 

menbraan,niet-toxisch mengsel,flexibel 
wondbedekker,transparant , 
collageenweefsel. 

       + flexibel, geen allergieen, optimaal milieu 
voor helingsproces,weinig uitdrogingseffect 
en litteken. 

       -  prijs, nieuw. 



HOMOGREFFEN 



De voordelen van homogreffen bij kinderen: 

✮  bescherming van het onderliggende weefsel  
✮  bevordering van de reëpitheliasatie en granulatie 
✮  voorkomt uitdroging van de wonde 
✮  voorkomt het dieper worden van de wonde 
✮  er wordt voorkomen dat er grote hoeveelheden vocht, eiwitten 

en elektrolyten verloren gaan 
✮  het wondoppervlak wordt voorbereid op eventuele autogreffen 
✮  de patiëntjes zijn vlugger pijnvrij 
✮  verminderde littekenhypertrofie 
✮  verminderde kans op infectie 



Specifieke behandeling 

•  LINEAIR GEPOLISEERD LICHT. 
    Lasertherapie – Bioptronlamp. 
+ Opruiming van necrotisch weefsel door toename 

van macrofagen en fagocytoseactiviteit. 
   Stimulatie van fibroblasten en angiogenis . 
   Versnelde epithelialisatie. 
-  Werkmethode. 
     



  

 Vroegtijdige  
 
✸  Sepsis 
✸  Gastro-intestinale 

problemen 
✸  ARDS 
✸  Oftalmologische 

problemen 
✸  KNO problemen 
 

    

        Laattijdige 
 
✸  Keloïden 
✸  Ectopische verkalkingen 

Complicaties van brandwonden 



Factoren die de wondheling vertragen: 

☞  Weefselhypoxaemie 
☞  Necrotische wondoppervlakken 
☞  Lokale infectiehaarden 
☞  Slecht gekozen lokale middelen 
☞  Leeftijd van de patiënt 
☞  Slechte algemene conditie van de patiënt 
☞  Antecedenten (vb. diabetes ) 



Geïnfecteerde wonden 



Bacteriologie bij brandwonden: 

✪  staphylococcus aureus   >   MRSA 
✪  staphylococcus epidermidis 
✪  hemolytische streptococcus 
✪  escherichia coli, klebsiella, enterobacter, serratia 
✪  pseudomonas aeruginosa 
✪  schimmels en gisten 



Nabehandeling 

•  Zonneprotectie  
•  Hydratatie 
•  Druktherapie / Silicone 
•  Kinesitherapie 
•  Spalken en prothesen 
•  Psychologische begeleiding 
•  Aanvullende chirurgische correcties 



HYDRATATIE 
•  Medische gel-creme. 
•  Sterk vocht-regularende gel-creme. 
•  Geen Geurstoffen. 
•  Huidvriendelijk. 
•  Hypoallergeen. 
•  Vermindering van jeuk en roodheid. 
•  Versoepeling van de huid. 
•  Vroegtijdig ( na wondsluiting). 
•  Vermindering littekenvorming. 



DRUKKLEDIJ 

•  Uitoefenen van druk door katoen of 
siliconverband. 

•  Collageen vezels worden parallel aan de 
huidoppervlakte georiënteerd. 

•  Verlaagde zuurstofspanning. 
•  Hydratatie en warmte effect. 




