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Adequate opvang van patiënten met brandwonden is van we-
zenlijk belang voor hun overleving en – wat tegenwoordig 
nog meer geldt – de latere kwaliteit van leven. In bijna alle 
gevallen wordt iemand met ernstige brandwonden eerst naar 
het dichtstbijzijnde ziekenhuis gebracht. Daar geschiedt de 
primaire resuscitatie en stabilisatie van patiënten. Indien 
nodig volgt verwijzing naar één van de brandwondencentra 
(figuur 1). 

tVLo wordt Vaak oVersChat

Ernstig brandwondenletsel is niet veelvoorkomend. En pre-
cies daar zit het pijnpunt. Want de acute opvang en door-
verwijzing van patiënten met brandwonden gaan volgens 
professionals uit de brandwondencentra en spoedeisende 
hulpafdelingen niet altijd optimaal. Vooral het TVLO (Totaal 
Verbrand LichaamsOppervlak) en de diepte van de brand-
wonden worden vaak onder- of overschat. [1] Met alle ge-
volgen van dien. Om de primaire opvang en verwijzing van 
patiënten met brandwonden te verbeteren, is het belangrijk 

professionals te trainen. [2,3] Ook degenen die in rampgebie-
den of geïsoleerde omstandigheden werken.

intensieVe eendaagse Cursus

De intensieve eendaagse cursus EMSB wordt vier- tot vijf-
maal per jaar georganiseerd en is een samenwerking van 
de Nederlandse Brandwonden Stichting, de drie Neder-
landse brandwondencentra en het ministerie van Defensie 
(figuur 2,3,4). [4] Meerdere instructeurs en coördinatoren 
begeleiden maximaal 24 cursisten. De cursusleiding bestaat 
uit ervaren artsen en verpleegkundigen op het terrein van 
brandwondenzorg en spoedeisende hulp. Aan de hand van 
het ABCDE-protocol wordt de acute opvang van verschillen-
de typen brandwonden getraind (figuur 5). Maar ook inhala-
tietrauma (wat vaak gepaard gaat met vlamverbrandingen) 
en de inschatting van het TVLO en de daarbij behorende in-
fuusberekening vormen een belangrijk onderdeel. Kortom, 
met de EMSB ben je binnen een dag bekend met de algeme-
ne principes over de opvang en behandeling van patiënten 
met brandwonden en meer specifieke aspecten zoals brand-
wonden bij kinderen, chemische en elektriciteitsletsels. De 
cursus wordt afgerond met een theorie- en praktijkexamen 
met lotusslachtoffers. 
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• TVLO > 10% bij volwassenen
• TVLO > 5% bij kinderen
• Diepe brandwonden > 5% TVLO
• Brandwonden met inhalatietrauma, geassocieerd let-

sel of bij pre-existente ziekten die het beloop nadelig 
kunnen beïnvloeden

• Elektrische of chemische verbrandingen
• Brandwonden in functionele gebieden (gelaat, han-

den, voeten, grote gewrichten, perineum en genitaliën)

Figuur 1. Verwijscriteria naar brandwondencentra.

Figuur 2. Oefenen tijdens EMSBcursus.

Hectiek op de SEH. Een vrouw wordt binnengebracht met ernstige 
brandwonden in haar gezicht. Haar gezwollen lippen en dichtgeplakte 
ogen vallen direct op. Net als de bruine en roze verkleuringen op haar ge-
zicht, nek en oren. Het ging vreselijk mis toen zij de gootsteen wilde ont-
stoppen. Maar hoe alledaags dit klusje ook mag zijn, dergelijke verwon-
dingen zijn allesbehalve alledaags. Dus hoe te handelen? Alles overlaten 
aan de traumachirurg of een plastisch chirurg erbij roepen? De cursus 
Emergency Management of Severe Burns (EMSB) geeft antwoord.
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eindelijk viel zwelling van de extremiteit mee, dus was fas-
ciotomie niet nodig. Er was wel sprake van diepe peesschade 
rondom de knie, welke secundair getransplanteerd is. Hier-
bij was het oordeel van een plastisch chirurg (zoals bij alle 
diepe peesschade en/of spierletsel) van belang. 

Casus 2: gootsteenontstopper 
Tijdens het schoonmaken van het doucheputje krijgt een 
vrouw gootsteenontstopper in haar gezicht (figuur 6 en 7). 
Ze heeft gekoeld onder de douche (onbekend hoe lang) 
en heeft geprobeerd te braken. Bij de opvang volgens het 
ABCDE- principe, vergen twee zaken extra de aandacht:

1. Heeft mevrouw ook vloeistof in de mond gekregen?
2. De brandwond kan dieper zijn dan bij eerste onderzoek 

lijkt, omdat de chemische stof vervloeiende necrose kan 
geven. 

aCCreditatie

De kwaliteit en waardering van de cursus komt tot uiting in 
de accreditatie die door verschillende beroepsverenigingen 
(zoals de NVPC) is verleend en door de evaluaties van deel-
nemers. Meer informatie via www.brandwondenstichting.
nl/emsb. 

Casus

Casus 1: eLektriCiteitsVerbranding

Leunend met zijn knie tegen de trap is een elektricien in 
een transformatorhuisje aan het werk. Ineens wordt hij weg-
geslagen door een vlamboog en ligt op de grond met brand-
wonden. Twee zaken zijn hier van belang. 1. Er is sprake van 
een hoog voltage stroom (> 10.000 volt). 2. Doordat de lucht 
rondom de vlamboog is geëxplodeerd, is de man met grote 
kracht weggeslingerd. Er kan dus sprake zijn van bijkomend 
letsel. 

In het geval van een elektriciteitsverbranding is de kans op 
stroomdoorgangschade groot en heb je te maken met een in- 
en uittredeplaats. De intredeplaats van de stroomdoorgang 
bij deze patiënt ligt bij zijn knie (omdat hij tegen de trap 
leunde). Het risico op compartimentsyndroom in extremi-
teit is aanwezig. Hoog voltage kan zowel cutane verbranding 
geven als diepere weefselschade veroorzaken. 

Volgens de doorverwijscriteria wordt deze patiënt doorver-
wezen naar een brandwondencentrum. Aldaar heeft meneer 
intensieve monitoring en veel infusie nodig gehad. Er is 
constante monitoring geweest of er compressieschade was 
en daarmee snelle chirurgische exploratie nodig bleek. Uit-

Figuur 5. ABCDEprotocol.

A Airway Maintenance with cervical spine control
B Breathing and ventilation
C Circulation with hemorrhage control
D Disability – neurological status (Alert | Voice | Pain | 

 Unresponsive)
E Exposure and environmental control 
 Bereken Totaal Verbrand LichaamsOppervlak

Certificaat EMSB 
Emergency Management of Severe Burns

De EMSB-cursus is ontwikkeld door de Australian/New Zealand Burn Association.

De Nederlandse Brandwonden Stichting is licentiehouder voor het Nederlands taalgebied.

Figuur 3. TVLOfiguur.

Figuur 4. Logo van de EMSB.

Figuur 6. Oogletsel na gebruik van ontstopper.
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zeventien dagen zijn de eerder geopereerde defecten belegd 
met een transplantaat en de korsten van beide oogleden ver-
wijderd en bedekt met een full-thickness graft. Pas na drie 
maanden is de rechtercornea hersteld. De oogleden gaven 
veel littekenproblemen (retractie) waardoor de cornea uit-
droogde. Na twee maanden moesten correcties van de oog-
leden plaatsvinden om te zorgen dat de ogen weer konden 
sluiten. 
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We zien diepe brandwonden aan voorhoofd, oogleden, neus-
rug, beide wangen en – belangrijk! – lippen en de rand van de 
tong. Merk daarbij op dat ook de cornea is verbrand. Gezien 
de opvallende brandwonden in het gezicht, kan dit gemist 
worden. Maar ook de ogen moeten dus net als de andere 
verbrande plekken minstens 45 minuten gespoeld worden. 
Dit omdat het hier een chemische verbranding betreft. Me-
vrouw wordt doorverwezen naar een brandwondencentrum 
omdat hier sprake is van een diepe gelaatsverbranding en 
chemisch letsel slecht voorspelbaar is wat betreft de diepte 
van de brandwond. 

Er is uiteindelijk twee keer geopereerd. Na twaalf dagen een 
necrotectomie van de diepe brandwonden aan het gelaat, 
waarbij de korsten op de oogleden in situ zijn gelaten. Na 

Figuur 7. Tongletsel na gebruik van ontstopper.




