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Hoe bent u in de brandwondenwereld terechtgekomen?
Ik ben in Edinburgh opgeleid tot anesthesioloog. Ik kreeg 
in 1979 de gelegenheid om naar Nederland te komen. Twee 
jaar later kwam ik terecht bij de afdeling Anesthesiologie en 
Intensive Care in het Rode Kruis Ziekenhuis (RKZ) in Be-
verwijk. Voor die tijd had ik nog geen ervaring met brand-
wonden, maar al snel ontwikkelde ik interesse voor de be-
handeling van brandwonden. De brandwondengroep waarin 
ik terechtkwam, was en is een bijzondere groep. Ik was ver-
baasd over de innovatieve chirurgen, ze deden dingen die ik 
niet eerder had gezien. Het is een klein maar enorm interes-
sant vakgebied.

U bent president van de International Society for Burn Inju-
ries geweest. Hoe heeft u dat ervaren?
Ik ben eerst lange tijd secretaris van de Nederlandse Vereni-
ging voor Brandwondenzorg geweest en via de Europese va-
riant – European Burns Association – doorgestroomd naar 
de International Society for Burn Injuries (ISBI). Ik ben daar 
een termijn van twee jaar (2010-2012) president geweest. Het 
bijdragen aan dit soort stichtingen is naast werk een hobby 
geworden. Mijn periode als president van de ISBI is goed 
verlopen, ik heb me met name toegelegd op het overbren-
gen van kennis naar ontwikkelingslanden, met de nadruk op 
goedkope methoden. Mijn motto was dan ook: “One world, 
one standard of burn care”. Iedereen heeft immers recht op 
goede zorg, ook als het gaat om brandwonden. Gelukkig is 
dit thema goed aangeslagen. We hebben ook bij de World 
Health Organization (WHO) om meer aandacht voor brand-
wonden gevraagd, dit heeft deels gewerkt. Brandwonden be-
horen tot de groep van ziekten die een bedreiging vormen 
voor de wereldbevolking, maar werden door de WHO niet 
als zodanig erkend. In lagelonenlanden overlijden jaarlijks 
meer schoolgaande kinderen aan brandwonden dan aan hiv, 
tuberculose of malaria. Mensen wonen en werken daar in 
veel onveiligere omstandigheden. Ze overlijden aan brand-
wonden die hier goed te behandelen zijn. Een van de mil-
lenniumdoelstellingen van de WHO is het terugdringen van 

kindersterfte met twee derde. Sinds kort beseft men dat met 
het aanpakken van infectieziekten alleen deze reductie niet 
wordt gehaald. Onder meer brandwonden, maar ook verdrin-
king en verkeersongelukken veroorzaken een groot gedeelte 
van de kindersterfte. Ik heb als president getracht wereldwijd 
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David Mackie was tot recent anesthesioloog/intensivist bij het Rode Kruis 
Ziekenhuis te Beverwijk en tevens tot vorig jaar voorzitter van de Inter-
national Society for Burn Injuries. Hier vertelt hij over de brandwon-
denzorg wereldwijd, hoe Nederland er in internationaal perspectief voor 
staat en laat hij zich uit over de uitdagingen voor de brandwondenzorg.

Wie is David Mackie?
• Geboren te Edinburgh (Schotland).
• Is opgeleid als anesthesioloog in Edinburgh.
• Is in 1979 naar Nederland gekomen. Na korte perio-

des gewerkt te hebben bij het OLVG (Amsterdam) en 
het Bleulandziekenhuis (Gouda) kwam hij in 1981 bij 
het Rode Kruis Ziekenhuis te Beverwijk terecht.

• Was 32 jaar werkzaam als anesthesioloog/intensivist 
bij het Rode Kruis Ziekenhuis. Is nog steeds nauw 
betrokken bij de Beverwijkse brandwondenzorg.

• Interessegebieden: vochtmanagement, infectiepre-
ventie van brandwonden en rampenmanagement.

• Is secretaris van de Nederlandse Vereniging voor 
Brandwondenzorg en diens Europese variant geweest 
en was twee jaar lang (2010-2012) president van de 
International Society for Burn Injuries. Heeft zich 
gedurende die periode met name toegelegd op het 
overbrengen van kennis naar ontwikkelingslanden, 
met de nadruk op goedkope methoden.

• Heeft de Hermans prijs gewonnen voor beste Neder-
landse publicatie over brandwonden.

• Hield een internationaal pleidooi voor betere preven-
tie van brandwonden bij kinderen tijdens een verga-
dering van de World Health Organisation (WHO).
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(Landelijke Organisatie Trauma Teams) en inmiddels inge-
bed in een rampenprotocol. We hebben in Nederland niet 
heel veel bedden voor brandwondenslachtoffers, daarom is 
het in het geval van een ramp belangrijk patiënten te sorteren 
voordat ze naar een ziekenhuis gaan. Dit heeft zijn vruchten 
afgeworpen bij onder meer de Bijlmer-, Herculesramp en de 
cafébrand in Volendam. Triage, schifting van patiënten op 
grond van de ernst van hun verwondingen, is bijvoorbeeld 
ook toegepast bij de nieuwjaarsramp in Volendam. De och-

het bewustzijn, dat brandwonden een belangrijke oorzaak 
zijn van verwonding, handicap en overlijden, te vergroten en 
maatregelen gericht op brandpreventie aangemoedigd. 

Hoe verhoudt het aantal slachtoffers van brandwonden zich 
wereldwijd?
In Azië, India en Afrika zijn naar verhouding tien keer zoveel 
brandwondenslachtoffers vergeleken met Westerse landen. 
95 procent van de brandwonden wereldwijd ontstaat in lage- 
en middenlonenlanden. Daar doen de echte problemen zich 
voor. Dit geeft wel aan dat brandwonden voorkombaar letsel 
zijn. Het probleem is dat gebrek aan veiligheid, waardoor 
veel brandwonden ontstaan, ingebed zit in de samenleving 
in veel lagelonenlanden. Er speelt van alles een rol: onveilige 
elektriciteit, houtkachels, andere onveilige manieren waarop 
wordt gekookt en of er überhaupt een keuken is. De meest 
voorkomende brandwonden zijn keukengerelateerd, vooral 
ongelukken met hete vloeistof, en treffen met name vrou-
wen en kinderen. In veel delen van de wereld is daarnaast 
de industriële veiligheid niet optimaal en zorgen ongeluk-
ken voor slachtoffers. In bijvoorbeeld China en Vietnam zijn 
er veel meer industriële slachtoffers, de behandeling is daar 
overigens van goede kwaliteit. Naast de onveilige situatie is 
de hulp bij brandwonden niet overal van hetzelfde niveau. 
Ook het voorkomen van gevolgen van brandwonden hoort 
bij preventie, met andere woorden behandeling is onderdeel 
van preventie. Voor goede zorg is opleiding en training van 
artsen en verpleegkundigen nodig. De ISBI probeert dat te 
stroomlijnen in bijvoorbeeld Afrika.

Waar staat Nederland in de wereld op brandwondengebied?
Nederland is bijzonder veilig. De patiënten met brandwon-
den die we zien zijn veelal kinderen (heet water), bejaarden, 
enkele ongelukken op de werkplek bij meestal jong volwas-
sen en daarnaast mensen met psychologische of verslavings-
problematiek. Pure ongelukken zijn zeldzaam hier, de om-
geving is veilig. Dit geldt eigenlijk voor heel Europa, al zijn 
sommige zuidelijke of Oost-Europese landen misschien iets 
minder veilig. Ook de zorg is in Nederland erg goed. In alle 
ziekenhuizen is de eerste hulp bij brandwonden goed, dank-
zij goede cursussen. Ook het contact met de drie brandwon-
dencentra, in Rotterdam, Groningen en Beverwijk, is goed. 
De Nederlandse Brandwonden Stichting is een goede orga-
nisatie, die opleidingen en cursussen verzorgt en bovendien 
onderzoek ondersteunt. Een verschil met bijvoorbeeld de VS 
is dat er minder contact is met de brandweer. Daar is de zorg 
minder overheidsgestuurd, maar juist het contact met de 
brandweer, een sterke organisatie, uitgebreid. Ook preven-
tie en bewustwording zijn in Nederland van hoog niveau. 
De slogan ‘Eerst water, de rest komt later!’ zit er nog steeds 
goed in. Daarnaast is de infrastructuur zo goed dat iedereen 
binnen tien minuten in een ziekenhuis is en daar goed op-
gevangen wordt. Ook hebben we in Nederland een goed plan 
van aanpak voor rampen.

Hoe goed zijn we voorbereid op rampen?
De drie brandwondencentra hebben rond 1990 een plan van 
aanpak opgesteld, dit is toen erkend door stichting LOTT 

Veilig koken 
Bijna drie miljard mensen in ontwikkelingslanden ko-
ken voedsel en verwarmen hun huizen met traditionele 
‘cookstoves’ of open haarden. Jaarlijks zijn vier mil-
joen voortijdige sterfgevallen het gevolg van blootstel-
ling aan rook van deze methoden. De Global Alliance 
for Clean Cookstoves is een publiekprivaat samenwer-
kingsverband, opgestart door de Clinton Foundation, 
dat tot doel heeft om levens te redden, levensonder-
houd te verbeteren, vrouwen te empoweren en het 
milieu te beschermen door het invoeren van schone 
en efficiënte huishoudelijke kookoplossingen. Haar 
ambitieuze doelstelling is dat er in 2020 bij honderd 
miljoen huishoudens schone ‘cookstoves’ en brandstof-
fen zijn geïntroduceerd. Met het voorzien van schone 
kookapparatuur wordt beoogd minder rook, schonere 
omgeving en minder CO2-uitstoot te bewerkstelligen. 
Ondanks de vooruitgang op het gebied van de innovatie 
van ‘cookstoves’ sluiten ze nog niet allen geheel aan op 
de behoeften. Sommige ‘cookstoves’ zijn efficiënt, vei-
lig en duurzaam maar hun kosten zijn te hoog voor de 
consument. Andere kosten weinig en worden op grote 
schaal verkocht maar hun gezondheids- en milieuvoor-
delen zijn beperkt en de levensduur is beperkt. Mackie 
staat achter het verspreiden van goede ‘cookstoves’ en 
stelt dat als de ‘cookstoves’ naast schoon ook veilig zijn 
dat zou moeten resulteren in een daling van het aantal 
brandwondenslachtoffers. De eerste ‘stoves’ worden in-
middels uitgezet.

Philips Cookstove.
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nend over de ontwikkeling binnen de zorg, de drang naar 
centralisering. De brandwondenzorg is complex en multi-
disciplinair en vaart juist wel binnen een kleiner ziekenhuis. 
In Beverwijk is de vereiste kennis ingebed in het gehele per-
soneel, zowel uitvoerend als ondersteunend. In grote acade-
mische ziekenhuizen is deze concentratie van kennis niet te 
behouden. Mijn angst is dat traumazorg uit Beverwijk wordt 
weggehaald door concentratie van zorg, maar dan kan het 
brandwondencentrum niet bestaan. Het is mij niet duide-
lijk wie beslist over de toekomst van de (brandwonden)zorg 
in Noord-Holland. De brandwondenwereld in Nederland 
is klein, met weinig slachtoffers, het zou zonde zijn als we 
ondersneeuwen omdat het goed gaat. Het is misschien niet 
duidelijk hoe belangrijk en goed werk er gedaan wordt in 
de brandwondencentra en hoeveel omvattend de functie van 
deze centra is. Het is niet genoeg bekend hoe multidiscipli-
nair en complex de brandwondenzorg is en het hele traject 
van eerste opvang tot en met revalidatie omvat. Het is veel 
meer dan enkel de opnamedagen in het ziekenhuis.
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tend na de ramp bezochten onze brandwondenspecialisten 
alle omringende ziekenhuizen. Al gauw werd duidelijk dat 
een aanpassing van de criteria voor doorverwijzing naar de 
brandwondencentra nodig was. Waar normaal gesproken bij 
een TVLO (Totaal Verbrand LichaamsOppervlak) van 15% 
doorverwezen wordt, is toen de grens voor opname in een 
brandwondencentrum verhoogd naar 25%. Iedereen met 
een verbrand lichaamsoppervlak onder dat percentage bleef 
in een regulier ziekenhuis. Voor de rest werd een plek in 
Rotterdam, Groningen, Beverwijk en in enkele gevallen in 
België en Duitsland gezocht. 

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor de brandwonden-
zorg in Nederland en internationaal?
Wereldwijd geldt voor de behandeling van brandwonden dat 
we moeten zorgen dat regionale en internationale congres-
sen functioneren zodat specialisten en verpleegkundigen in 
alle delen van de wereld kennis kunnen opdoen. Versprei-
ding van kennis overal ter wereld is een uitdaging. Het zou 
mooi zijn als op dat punt meer afstemming plaatsvindt, 
maar dat is moeilijk. Zelfs met een klein beetje basisoplei-
ding zou in bijvoorbeeld een aantal Afrikaanse landen veel 
bereikt kunnen worden. Ook veiligheid is en blijft een aan-
dachtspunt. Algemeen geldt dat het belangrijk is mensen 
binnen de brandwondenwereld bij elkaar te brengen. Er zijn 
heel veel kleine initiatieven en projecten. Het ISBI wil dit 
stroomlijnen, het is zonde als men langs elkaar heen werkt. 
Hoewel alles in Nederland goed geregeld is, ben ik argwa-




