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Brandwondenpatiënten met een Totaal Verbrand Lichaams-
Oppervlak (TVLO) van > 20%, kinderen en ouderen met een 
TVLO > 10% (mede afhankelijk van comorbiditeit) en alle 
inhalatieletsels komen direct in aanmerking voor opname 
op een brandwonden-IC.

De ernstige hypovolaemie die optreedt bij grote brandwon-
den vereist onmiddellijke actie en begint met het toedienen 
van een kristalloïde oplossing (in Beverwijk gebruiken we 
een Ringerlactaat met extra NaCl ) volgens de parklandfor-
mule 4 mg x kg x TVLO% over 24 uur, waarvan de helft in de 
eerste acht uur en de tweede helft in de volgende zestien uur 
gegeven wordt, gerekend vanaf het tijdstip van het ongeval. 
Diurese is tot op heden de meest betrouwbare uitkomstmaat 
voor adequate resuscitatie en er wordt bij volwassenen ge-
streefd naar een diurese van 0,5 ml/kg/uur.

De hypovolaemie die bij ernstige brandwonden ontstaat, 
wordt aangejaagd door beschadiging van het collageen en 
vasodilatatie ter plaatse van de brandwond. Deze bescha-
diging maakt vasoactieve stoffen vrij (serotonine, angio-
tensine, TNF, e.a.). Deze mediatoren bevorderen door het 
hele lichaam de vasoconstrictie (behalve in het beschadigde 
gebied) en verminderen de contractiliteit van het hart. [1-3] 
De beschadiging van het collageen maakt verder dat er een 
aanzuigende werking vanuit het interstitium ontstaat met 
lekkage van plasma en eiwitten uit het vaatbed als gevolg. 
Het circulerend volume daalt en de perfusie van organen en 
weefsels in het gehele lichaam neemt af. In deze fase streven 
we naar een situatie die wordt beschreven als ‘permissive 
hypovolaemie’. Dit is het handhaven van een circulerend vo-
lume waarbij de minimale perfusie naar de organen wordt 
gegarandeerd. Met tegelijkertijd zo min mogelijk overmaat 
aan vocht omdat dit tot extravasatie van vocht en oedeem 
leidt. [4-9] Oedeemvorming speelt mogelijk een rol in de 
toename van het TVLO na het initiële trauma omdat gebie-
den in de wond met een kritische perfusie langzaam worden 
afgesneden van voldoende bloedflow en zuurstoftoevoer (de 
diffusieafstand neemt te veel toe) wat leidt tot hypoperfusie 

en celdood. De beginfase doet denken aan de hypovolae-
mische shock bij haemorragie, zonder dat er sprake is van 
Hb-verlies, en staat bekend als ‘brandwondenshock’. Zonder 
vloeistofresuscitatie leidt dit onherroepelijk tot de dood.

Bij goede resuscitatie gaat deze fase voorbij en begint na on-
geveer 24 tot 48 uur een periode met hypermetabolisme lei-
dend tot een hyperdynamische circulatie met vasodilatatie. 
Het hypermetabolisme ontstaat doordat het SIRS (systemic 
inflammatory response syndrome) heeft geleid tot toename 
van de hartfrequentie en het slagvolume als verdediging te-
gen het verlies van contractiliteit en de toename van de vaat-
permeabiliteit. In deze fase treedt ook longoedeem op. Dit 
beeld doet het meest denken aan een septische shock zonder 
dat er sprake is van een veroorzakend micro-organisme. In 
deze fase wordt het duidelijk of lever en nieren de shockfase 
goed hebben doorstaan. Nierfalen is geen zeldzaamheid bij 
grote TVLO’s en wordt mede veroorzaakt door myoglobinu-
rie van verbrande spiergroepen samen met kritische perfusie 
door hypovolaemie en vasoconstrictie. Het vervangen van de 
verbrande huid, het verlies van de gedenatureerde eiwitten 
en het warmteverlies, jaagt de voedingsbehoefte op tot vele 
duizenden calorieën per dag. Er wordt dan ook gelijk na het 
trauma gestart met enterale voeding meestal via duodenum 
of PEG-sonde. Pijn die ontstaat door de verbranding zelf 
(achtergrondpijn) en de procedurele pijn optredend door 
langdurige verbandwissels, operatieve procedures en vroege 
fysiotherapie en mobilisatie, verhogen het metabolisme en 
leiden tot hogere hartfrequentie en emotionele uitputting. 
Goede pijnbestrijding is van levensbelang. [11,12,14]

Zolang mediatoren blijven vrijkomen uit de eschar blijven 
die SIRS bevorderen. Daarom is het geïndiceerd om de es-
char kwijt te raken door excisie van de verbrande huid. [10] 
Zo nodig worden meerdere operaties per week gepland. Elke 
operatie gaat gepaard met bloed- en warmteverlies. Zodoen-
de worden er forse eisen gesteld aan het beenmerg voor re-
productie van de verloren bloedcellen en -plaatjes. Dit geeft 
verdere verhoging van het stofwisselingsniveau.

Met het wegvallen van de huid als eerste verdedigingslinie is 
de patiënt kwetsbaar voor infecties van buitenaf (streptococ-
cen/staphylococcen) maar ook van binnenuit (E.coli en an-
dere gramnegatieven, gisten). Door de toename van de per-
meabiliteit is ook de darmwand in de acute fase permeabel 
geworden en gramnegatieven uit de darm kunnen zo trans-
loceren naar de bloedbaan. Het volgen van een strikt anti-
bioticabeleid (Selectieve Darm Decontaminatie) aangevuld 
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Acute brandwondenzorg neemt een bijzondere positie in binnen de in-
tensieve geneeskunde. Het optreden van ernstige hypovolaemie gecom-
bineerd met langdurig hypermetabolisme en intensieve wondbehande-
ling onderstreept de noodzaak voor een multidisciplinaire behandeling 
in gespecialiseerde brandwondencentra.
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met het toepassen van mupirocine (Bactroban
®

) neuszalf 
en een strikte hygiëne heeft ertoe bijgedragen dat de mor-
taliteit sterk is afgenomen. [16-20] Onnodige intraveneuze 
toegangswegen worden voorkomen. Het snel verwijderen 
van de eschar in de verbrande gebieden helpt om de voortdu-
rende SIRS te verminderen terwijl door de microbiologische 
surveillance infecties scherp in de gaten worden gehouden. 
Falende orgaansystemen worden ondersteund met behulp 
van inotropica, beademing en nierfunctievervangende thera-
pie. Extra aandacht gaat naar het forse verlies via de wonden 
van mineralen, sporenelementen en essentiële aminozuren 
(glutamine, selenium, zink [13,15]) die ruimer worden gesup-
pleerd dan bij andere IC-behoeftige patiënten.

De complexiteit van het ziektebeeld vereist voortdurend 
overleg tussen chirurg/plastisch chirurg en intensivist over 
welke gebieden er geopereerd moeten worden en wanneer. 
Spanningsvelden blijven bestaan op het gebied van de te 
kiezen chirurgische techniek en behoud van functie ten op-
zichte van levensreddend handelen. 

Daardoor zijn er ethische dilemma’s mee gemoeid die altijd 
in teamverband worden besproken. Bij deze categorie pa-
tiënten bestaat er bovendien veel aandacht voor psychosoci-
ale ondersteuning en traumaverwerking. Brandwondenzorg 
stelt daardoor hoge eisen aan het behandelteam van artsen, 
verpleegkundigen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten en 
psychologen. 

Uiteindelijk bepaalt de snelheid van wondgenezing en daar-
mee het behoud van barrièrefunctie een groot deel van de 
mortaliteit tijdens en na de IC-opname. Het veelvuldig optre-
den van comorbiditeit op het gebied van de psyche, pulmo-
nologie, cardiologie en nefrologie maakt van de IC een spin 
in het web van de acute brandwondenzorg en de uitkomsten 
zijn sterk afhankelijk van multidisciplinaire samenwerking 
en goede communicatie. 

Recent is gebleken dat de kennis die opgedaan is in de 
brandwondencentra een uitstekende basis biedt voor het be-
handelen van patiënten met grote wondoppervlakten zoals 
ontstaan bij fasciitis necroticans, toxische epidermale necro-
lyse en grote traumata. Het blijft een uitdaging deze patiën-
ten hun functionaliteit en kwaliteit van leven terug te geven. 
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