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Kinderen met brandwonden hebben vaak heel veel last van 
jeuk. Belangrijk is ouders wat tips en uitleg mee te geven. 
Het kan soms zo heftig zijn dat het kind nachten wakker ligt, 
wat betekent dat ook ouders en eventueel andere kinderen 
niet aan hun rust toekomen. En ouders zijn al zo moe na een 
emotionele periode in het ziekenhuis.
Het is een moeilijke stap voor de ouders en het kind om voor 
het eerst weer naar buiten te gaan. Regelmatig zal men aan-
gesproken worden, soms kan dit ouders en kind weerhou-
den deze stap te zetten. Belangrijk is in een ontslaggesprek 
het gezin hierop voor te bereiden en te bespreken hoe ze het 
beste hiermee om kunnen gaan. 
Een week na ontslag mag het kind voor het eerst naar school. 
Het project terug-naar-school van de Nederlandse Brand-
wonden Stichting faciliteert deskundige begeleiding. Het 
is voor het kind, maar zeker ook voor ouders die hun kind 
voor het eerst los moeten laten, en voor de leerkracht en me-
deleerlingen een heel spannend moment. Een goede voorbe-
reiding van de klas en een warm welkom is dan ook belang-
rijk. In een kringgesprek mag het kind in zijn eigen woorden 
vertellen wat er gebeurd is. Voor sommige kinderen een heel 
moeilijk verhaal, anderen maken er iets spannends van met 
de ambulance en speelkamer als hoogtepunten.

Er wordt voorlichting gegeven over oorzaken, eerste hulp en 
behandeling van brandwonden. Een belangrijk onderwerp is 
uitleg geven over de littekens en over het nut van het dra-
gen van drukkleding. De insteek is dat het kind zijn veilige 
plekje in de klas weer terugkrijgt en geaccepteerd wordt met 
het veranderde uiterlijk. Als kinderen weten wat er gebeurd 
is, waarom de huid er nu anders uitziet, zal het kind snel 
opgenomen worden en het pesten of buitensluiten wordt 
voorkomen. 
Kinderen met brandwonden komen regelmatig terug voor 
poliklinische controle. Soms volgt er een heropname voor 
een reconstructieve operatie. Voor kind en ouders een belas-
tende periode met herinneringen en wederom wonden die 
verzorgd moeten worden.
Stichting Kind en Brandwond organiseert vakantieweken 
voor kinderen met brandwonden in drie leeftijdscatego-
rieën. De doelstelling van de vakantieweek is: lotgenoten-
contact, nieuwe mensen leren kennen, uitdagingen aangaan 
en vooral plezier. Voor kinderen vanaf de leeftijd van 8 jaar 
gaan littekens een belangrijke rol spelen. Het merendeel van 
de kinderen is jonger dan 5 jaar als zij hun brandwonden op-
lopen en kunnen zich hiervan niets of niet veel herinneren.
In de jongste groep, 8-11 jaar staat een bezoek aan een sub-
tropisch zwembad als hoogtepunt in het programma. Er zijn 
kinderen die na het ongeval nooit meer een zwembad heb-
ben bezocht, vaak komt dit omdat ouders hun kind willen 
beschermen tegen het staren, wijzen of achter de rug om 
praten. Een hele begrijpelijke reactie. Door deze stap samen 
te zetten helpt het de kinderen zich sterker te voelen en leren 
ze omgaan met de soms vervelende reacties.
Het is altijd weer bijzonder hoe kinderen met elkaar praten 
over hun ongeval en littekens, ook merken ze dat ze niet de 
enige zijn die dit is overkomen. 
Jaarlijks organiseert de stichting een gezinsdag. Er wordt 
een leuke dag georganiseerd waarop kinderen, ook broer-
tjes/zusjes onder begeleiding van vele vrijwilligers zich 
vermaken in bijvoorbeeld een pretpark en voor ouders zijn 
er workshops en gespreksgroepen. Veel ouders vinden zo 
steun bij elkaar.
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Wanneer een kind met brandwonden uit het ziekenhuis wordt ontslagen 
vergt dit een goede voorbereiding. Thuis moeten de restdefecten dage-
lijks worden verzorgd. Meestal zijn de ouders zelf in staat dit te doen en 
anders wordt er een beroep gedaan op thuis- of mantelzorg.




