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Hoe bent u bij de Nederlandse Brandwonden Stichting 
 terechtgekomen?
Ik ben in 2002 als beleidsmedewerker bij de afdeling Voor-
lichting van de Nederlandse Brandwonden Stichting terecht-
gekomen en vervolgens doorgegroeid binnen de organisatie. 
Toen ik hier binnenkwam waren er veel vragen op het ge-
bied van voorlichting, daar ben ik me voor gaan inzetten. Ik 
kwam vanuit de jeugdhulpverlening, waar ik me bezighield 
met communicatie en productontwikkeling en me met name 
richtte op preventie. Bij de Brandwonden Stichting viel ik 
met mijn neus in de boter. Ik kon me inzetten voor projecten 
gericht op het bevorderen van preventie, kwaliteit van zorg 
en activiteiten om de kwaliteit van leven van mensen met 
brandwonden te verbeteren. De brandwondenzorg is een bij-
zonder uitdagende wereld. Als je er wat langer bij betrokken 
bent, zie je binnen een jaar of mensen die de wereld van de 
brandwondenzorg binnenstappen daar blijven of niet. Het is 
door het specifieke onderwerp een wereld die je pakt of niet. 

Hoe ziet u dagelijks werk als directeur eruit?
Sinds februari 2013 ben ik directeur. Mijn dagelijkse werk-
zaamheden zijn erg divers. Een belangrijk onderdeel is het 
leggen en onderhouden van contact met partners en betrok-
kenen binnen de brand(wonden)preventie en brandwon-

denzorg en nazorg. Zo had ik bijvoorbeeld vanochtend een 
aantal Amerikanen van veiligheidsbedrijf UL (Unwriters 
 Laboratories) op bezoek, die toegezegd hebben onderzoek te 
doen naar de beste schroefloze bevestiging van rookmelders. 
Een dergelijk onderzoek is als ondersteuning van groot be-
lang. Want ik heb 4.000 vrijwillige collega’s die rookmelders 
plaatsen bij senioren en minder zelfredzame mensen. Met 
hulp van UL kunnen we het opplakken van de rookmelders 
verbeteren. Morgen staat een bezoek aan Floris van Bom-
mel op het programma. Van Bommel biedt brandweer Ne-
derland brandweerrode sneakers aan. De sneaker is vanaf 
januari 2014 in schoenwinkels door heel Nederland voor zo-
wel dames als heren verkrijgbaar (prijs €139,-). De volledige 
opbrengst van de brandweersneaker schenkt Schoenfabriek 
van Bommel aan de Nederlandse Brandwonden Stichting. 
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De Nederlandse Brandwonden Stichting wil brandwonden voorkomen 
en het leed als gevolg van brandwonden tot een minimum beperken. 
Rob Baardse, sinds begin 2013 directeur van de Brandwonden Stichting, 
vertelt hier over hoe deze doelstellingen worden bereikt en hoe de brand-
wondenzorg ervoor staat in Nederland.

Brandweerrode sneakers van Floris van Bommel. De opbrengst 
is voor de Nederlandse Brandwonden Stichting.

Wie is Rob Baardse?
• Geboren op 10 juli 1970 te Haarlem.
• Werkt sinds 2002 bij de Nederlandse Brandwonden 

Stichting, onder meer als programmacoördinator 
Preventie, Gezondheidszorg, Kwaliteit van Leven.

• Werd in februari 2013 benoemd tot directeur van de 
Nederlandse Brandwonden Stichting.

• Zet zich in voor de Nationale Brandpreventieweken, 
het European Fire Safety Platform en de European 
Fire Academy, de Stuurgroep Rookmelders van het 
Ministerie van Buitenlandse Zaken en Koninkrijks-
relaties en het platform Brandveiligheid van het 
Minis terie van Veiligheid en Justitie.

• Woont in Haarlem met zijn vrouw Renate en vier 
dochters.
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omgeving met veel prikkels, waar je niet uit wil. Zo zit de 
Verenigde Samenwerkende Brandwondencentra Nederland 
(VSBN), voortgekomen uit de onderzoeksafdeling van de Ne-
derlandse Brandwonden Stichting, in hetzelfde gebouw en 
is een van onze belangrijke partners. In samenwerking met 
de Euro Skin Bank richt het onderzoek van de VSBN zich op 
(pre)klinisch onderzoek. Daarnaast wordt er samengewerkt 
met onderzoekers bij de brandwondencentra in Groningen, 
Bever wijk en Rotterdam en het onderzoek dat wordt uitge-
voerd in Leiden, aan de VU en het UMCG. Maar ook het 
Instituut Fysieke Veiligheid, Europese verenigingen en initi-
atieven, Stichting Kind en Brandwond, de Nederlandse Ver-
eniging voor Brandwondenzorg en het Verbond van Verzeke-
raars zijn gesprekspartners. Goede samenwerking is volgens 
mij de sleutel tot optimale brandwondenzorg en -preventie.

Hoe kijkt u aan tegen de huidige brandwondenzorg?
In de Nederlandse (brandwonden)zorg is uitmuntende be-
handeling en zorg aan patiënten met brandwonden beschik-
baar, die zich richt op een snel en zo volledig mogelijk herstel. 
Het is mooi dat in Nederland de overheid gelooft in de brand-
wondenzorg en deze geborgd is. Preventie is goed geregeld 
en verwijscriteria zijn strenger dan elders. Bovendien zijn er 
genoeg bedden in de drie centra, die tevens goed samenwer-
ken en goede specialisten en verpleegkundigen in dienst heb-
ben. De klinische praktijk en fundamenteel en (pre)klinsiche 
onderzoek zijn verbonden. We doen het dus goed. Het is nu 
zaak de huidige stand van zaken te borgen. Maar iets dat goed 
gaat, kan nog altijd beter. We willen de preventie, de zorg en 
nazorg zoals die staat behouden, borgen en verder uitbou-
wen. Én ons vooral blijven richten op de hoogst mogelijke 
kwaliteit van zorg voor mensen met brandwonden.

Mogelijk kunnen we ook preventie via schoenenwinkels in-
zetten, denk ik nu. In zaken die je niet verwacht, daar zitten 
de meeste kansen.

Wat zijn de doelen van de Nederlandse Brandwonden 
 Stichting?
We zetten ons in op drie gebieden; preventie, kwaliteit van 
zorg en kwaliteit van leven. Onze ambitie is het bevorderen 
van preventie van brand en brandwonden, het bevorderen 
van de kwaliteit van zorg aan mensen met brandwonden en 
het bevorderen van de kwaliteit van leven van mensen met 
brandwonden. We willen brandwonden voorkomen en als 
ze er toch zijn het leed zoveel mogelijk beperken. Na pre-
ventie komt goede eerste hulp, de kwaliteit van zorg voor 
de patiënt moet zo hoog mogelijk. Het streven is een zo 
kort mogelijk verblijf in het ziekenhuis en zo min mogelijk 
restschade. Reconstructie begint al bij de eerste hulp, het is 
daarom van belang dat voor elke patiënt bij binnenkomst bij 
een brandwondencentra direct een behandelingsplan wordt 
opgesteld. De nazorg aan patiënten met brandwonden is ge-
richt op  re-integratie van de patiënt tot de hoogst mogelijke 
maatschappelijke participatie. Bij nazorg hoort bijvoorbeeld 
ook begeleiding van een kind met brandwonden wanneer 
het terug naar school gaat. We houden ons vooral bezig 
met preventie, het werven van geld voor verbetering van de 
brandwondenzorg en het creëren van een netwerk. Het is 
een uitdaging om de opbrengsten uit de collecte zo hoog mo-
gelijk te houden. Dit proberen we te bewerkstelligen door zo 
concreet mogelijk zichtbaar te maken wat we doen en hoe 
we het opgehaalde geld inzetten. Het helpt acties te koppelen 
aan hele heldere doelen. Bovendien hebben we dit jaar niet 
alleen maar huis aan huis gecollecteerd maar ook via Face-
book. Er is een speciale collecteapplicatie ontwikkeld, waar-
mee iedereen die op Facebook zit zelf een online collectebus 
kon aanmaken en voor ons kon collecteren onder zijn of 
haar contacten. We zetten sowieso sociale media al langer in 
bij campagnes en voor preventieboodschappen. Aangezien 
we goede resultaten boeken op het gebied van preventie en 
nazorg via Facebook, dachten we dat we net zo goed konden 
gaan pionieren en via Facebook gaan collecteren.

Hoe wordt er samengewerkt binnen de brandwonden-
wereld?
Brandwonden Nederland is een relatief kleine club. We heb-
ben daarnaast allerlei partners waar we goed contact mee on-
derhouden, zoals overheden, de brandweer en (schade)ver-
zekeraars. Eigenlijk streven we ernaar met iedereen samen 
te werken die zich aan beide kanten van brandwondenzorg 
bevindt, dus zowel degenen die risico lopen (preventie) en 
degenen die de zorg vormgeven. Het gaat daarbij om zowel 
ziekenhuisbesturen, maar ook schoonmakers binnen zieken-
huizen en natuurlijk artsen en verpleegkundigen. We hebben 
een uitgebreid netwerk op het gebied van preventie, kwaliteit 
van zorg en kwaliteit van leven. Ook ervaringsdeskundigen 
zijn voor ons van belang. De lijnen zijn kort, we kennen 
elkaar en weten elkaar te vinden. Het is heel praktisch dat 
we met een aantal anderen binnen het brandwondenwerk-
veld samen in één pand zitten. Het is een erg inspirerende 
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Over de Nederlandse Brandwonden Stichting
De Nederlandse Brandwonden Stichting is in 1971 op-
gericht en helpt mensen met brandwonden. Kort na 
het ongeval, maar ook later in de dagelijkse strijd te-
gen littekens. Ze financieren wetenschappelijk onder-
zoek, ondersteunen artsen en verpleegkundigen, zet-
ten campagnes in om brandwonden te voorkomen en 
helpen slachtoffers sterker en weerbaarder te worden. 
De Nederlandse Brandwonden Stichting zet alles op al-
les zodat mensen brandwonden overleven, en ook écht 
kunnen leven. Daaraan werken ruim 40 werknemers 
in heel Nederland en bovendien ondersteunen 60.000 
vrijwilligers en 30.000 donateurs het werk van de Ne-
derlandse Brandwonden Stichting. Meer informatie 
over projecten, het voorkomen van brandwonden en 
voorlichting, vindt u op www.brandwondenstichting.nl.




