
 1 

 

Spoed Eisende Hulp (SEH) 
 

Brandwonden 
 

Algemene informatie 
 
Inleiding 
U bent op de Spoedeisende Hulp behandeld voor brandwonden. Uw behandelend 
arts heeft u al uitleg gegeven. In deze folder kunt u alles nog eens nalezen. 
 

Soorten brandwonden 
 

1e graads brandwonden 
Bij 1e graads brandwonden is de opperhuid nog niet beschadigd. De huid is rood, 
droog, pijnlijk en soms gezwollen. Een voorbeeld van 1e graadsverbranding is 
zonnebrand van de huid. 
 

2e graads brandwonden  
Oppervlakkige 2e graads brandwond   
de huid is beschadigd, rood, nat en pijnlijk. Er is sprake van blaarvorming. 
 

Diepe 2e graads brandwonden 
de huid is zichtbaar beschadigd. De hitte heeft langer kunnen doordringen in de huid 
en er is duidelijk sprake van een wond. De wond is roodachtig-wit, nat en zeer pijnlijk. 
Er is sprake van blaarvorming, waarbij de huid vaak niet meer intact is. 
 

3e graads brandwonden 
Bij een 3e graads brandwond is de wond wit of zwart, droog en leerachtig. U voelt 
nauwelijks pijn, omdat de zenuwen in de huid ook zijn aangetast. 3e graads 
brandwonden komen meestal voor in combinatie met 2e en 1e graads brandwonden. 
 

Behandeling van brandwonden 
Voor alle brandwonden geldt het advies om eerst minimaal 10 minuten te koelen 
onder lauw stromend water. Voor eventuele pijnstilling kunt u paracetamol (500 mg) 
nemen. 
 

1e graads brandwonden worden behandeld met een crème zoals after sun of 
vaseline. 
 

2e en 3e graads brandwonden worden behandeld met Flammazine® of 
Flammacerium® . Beiden zijn antibacteriële middelen die er voor moeten zorgen dat 
er geen ontsteking ontstaat aan de brandwond.  
Verzorging van brandwonden thuis 
Bij diepe 2e graads brandwonden en bij 3e graads brandwonden dient u het verband 
dagelijks te verschonen. U kunt de oude zalf afspoelen onder lauw water. Vervolgens 
brengt u een nieuwe laag zalf aan op de brandwond en verbindt deze opnieuw.  
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Als de wond is genezen kunt u het litteken het beste vet houden. Dit kan door er 
crème op te smeren. Hierdoor blijft het litteken soepel. Vermijdt het eerste jaar na de 
verbranding felle zon op het litteken. Komt u toch in de zon, smeer het litteken dan in 
met een zonnecrème met hoge beschermingsfactor.  
 

Als de brandwond in de buurt van een gewricht zit dan dient u het gewricht zo snel 
mogelijk weer te bewegen. Dit voorkomt het stijf worden van het gewricht. 
 

Complicaties 
Eerste en tweede graads brandwonden genezen meestal restloos. 
 

Als u koorts krijgt of als de wond warm en rood is zijn dat vaak de eerste tekenen van 
een ontsteking. Het is belangrijk dat u dan contact opneemt met uw behandelend 
arts. 
 

Op de lange termijn kunnen door littekenvorming complicaties ontstaan zoals 
contracturen (dit zijn samentrekkingen van weefsels, waardoor verkrommingen 
kunnen ontstaan van gewrichten). 
 
Controle 
Als de arts de brandwond wil controleren dan wordt dit met u afgesproken. U maakt 
een afspraak voor de polikliniek chirurgie. 
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Vragen 
 

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u contact opnemen met: 
 

Spoedeisende Hulp (SEH) 
Locatie Venlo 
routenummer 99 
 (077) 320 58 10 
 

Meer informatie 
 
Praktische medische informatie na uw bezoek aan de SEH vindt u op de website 
www. sehzorg.nl of via de gratis app “seh zorg”. De website is ontwikkeld door de 
Nederlandse Vereniging voor Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA). U vindt hier 
antwoorden op veel gestelde vragen. 
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VieCuri Medisch Centrum  
 

Locatie Venlo  
Tegelseweg 210 
5912 BL Venlo 
(077) 320 55 55 
 

Locatie Venray 
Merseloseweg 130  
5801 CE Venray  
 (0478) 52 22 22 
 

Meer informatie www.viecuri.nl 
 

Bekijk uw medische gegevens op www.mijnviecuri.nl 
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