
Eerst water,
de rest komt later!
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Brandwonden bij 
kinderen voorkomen

De meeste ongevallen met brandwon-
den gebeuren thuis. Elke kamer kent 
haar eigen risicosituaties. Met enkele 
eenvoudige voorzorgsmaatregelen kan 
je de gevaren verminderen. Leer kin-
deren door je voorbeeldgedrag veilig 
omgaan met vuur.

De keuken

Deze plaats houdt heel wat gevaren in: frietketel, fornuis, 
oven, warme vloeistoffen, onderhoudsproducten ... De keu-
ken is dan ook geen speeltuin! Laat kleine kinderen niet mee 
helpen koken of afwassen. Je houdt hen beter uit de keuken 
met bijvoorbeeld een veiligheidshekje. Als dat niet kan, dan is 
het belangrijk gevaren te voorzien en voortdurend alert te zijn.

Fornuis

 omtrekken van steelpan, kookpot of fluitketel

•	 Zet	 kookpotten	 zoveel	 mogelijk	 achteraan	 op	 het	 vuur.	
Draai de stelen naar binnen en plaats een fornuishekje.

•	 Hou	stoelen	en	krukjes	uit	de	buurt.
•	 Wees	 voorzichtig	 met	 flambeeralcohol.	 Steek	 die	 nooit	

aan terwijl je giet en giet ook nooit vloeistof bij een restje 
dat nog brandt. Flambeer nooit onder een dampkap. Laat 
kinderen nooit iets zelf flamberen.

=  Bron van gevaar en mogelijke risico’s

=  Doe het zo

LegenDe
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•	 Vergeet	niet	het	fornuis	uit	te	zetten	als	je	stopt	met	koken.
•	 Laat	de	gasleiding	regelmatig	nakijken.

Oven

 contact met handen of hoofd

•	 Plaats	de	oven	buiten	bereik	van	het	kind,	bijvoorbeeld	op	
een zekere hoogte.

•	 De	deur	van	een	goede	oven	mag	niet	warm	worden.
•	 Verwijder	regelmatig	etensresten.

Frietketel

•	 Hou	kinderen	altijd	uit	de	buurt	van	een	warme	frietketel.	
Wees	ook	zelf	uiterst	voorzichtig.

•	 Kies	 voor	 een	 ingebouwde	 friteuse.	 Omstoten	 is	 dan 
onmogelijk.

•	 Laat	de	frietketel	afkoelen	vooraleer	je	hem	verplaatst.
•	 Ververs	regelmatig	het	frietvet.
•	 Vat	de	friteuse	toch	vuur,	dek	ze	dan	af	met	het	deksel,	een	
vochtige	doek	of	 een	blusdeken.	Wacht	 tot	 ze	helemaal	
afgekoeld is. gooi nooit water op het vuur want daardoor 
ontstaat een steekvlam.
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Microgolfoven

 verrast door hete vloeistof

•	 Gebruik	 de	 microgolfoven	 alleen	 voor	 het	 opwarmen	
of bereiden van voedsel of drank en gebruik alleen 
microgolfbestendige	materialen	in	de	oven.	Verwarmen	of	
drogen van ander materiaal kan brandgevaar opleveren.

•	 Stel	de	juiste	bereidingstijd	in.	Een	microgolfoven	instellen	
op een te hoog aantal minuten kan brand veroorzaken.

•	 Denk	eraan	dat	vloeistoffen	veel	sneller	warm	worden	dan	
vaste	stoffen.	Zelfs	al	voelt	de	kop	koud	aan,	dan	nog	kan	
de vloeistof die erin zit gloeiend heet zijn.

•	 Open	de	oven	voorzichtig	en	bij	voorkeur	met	een	hand-
schoen.

Koffiezetapparaat	/	Senseo

	 kantelen	van	onstabiele	filter,	gebruikte	koffiepads

•	 Zorg	dat	de	filter	stevig	vaststaat.	
•	 Kies	een	koffiezetapparaat	met	hangende	filter.
•	 Laat	 je	Senseo	nooit	zomaar	aan	staan,	zeker	niet	als	er	

geen water in het reservoir zit. De ingebouwde boiler kan 
doorbranden.

•	 Kijk	uit	met	het	verwisselen	van	koffiepads.	Net	gebruikte	
pads worden erg heet.

elektrische apparaten

 omvallen door trekken aan elektrisch snoer

•	 Zorg	ervoor	dat	kinderen	niet	bij	elektrische	apparaten	kunnen.	
•	 Rol	een	kabelhaspel	altijd	volledig	af en sluit niet te veel 

toestellen aan op hetzelfde stopcontact.
•	 Leg	verlengsnoeren	niet	onder	het	tapijt	of	tegen	warme	

apparaten.
•	 Lees	 altijd	 de	 gebruiksaanwijzing	 en	 vermijd	 overver- 

hitting of gebruik apparaten die hiertegen beschermd zijn.
•	 Maak	de	apparaten	regelmatig	schoon.
•	 Vermijd	contact	met	water.
•	 Schakel	toestellen	uit	bij	het	verlaten	van	de	keuken.
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De badkamer

Water,	 dat	 is	 pas	 speelgoed	 voor	 een	 kind!	 Tenminste	 ...	
als	het	niet	warmer	 is	dan	37°	C.	Hete	vloeistoffen	kunnen 
ernstige brandwonden veroorzaken. Laat een kind nooit 
alleen terwijl het in bad zit ... ook niet als de deurbel gaat, 
de	telefoon	rinkelt	...	Zorg	voor	een	goede	verluchting	in	de 
badkamer, zeker als de waterverwarmer op gas werkt. 
Beperk in elk geval de temperatuur van het warmwater- 
circuit: zet de boiler nooit hoger dan 50° C.

Badkuip/douche

 brandwonden door te heet water

•	 Vul	de	badkuip	eerst	met	koud	water	en	voeg	dan
 warm water bij.
•	 Controleer	de	temperatuur	met	een	badthermometer.
 Bij een douche begin je altijd met koud water.
•	 Zet	het	kind	pas	daarna	in	bad	of	onder	de	douche.
 Blijf in de buurt.
•	 Kies	 voor	een	 thermostaatkraan	met	 ingebouwde	veilig-

heid en stel die af op maximum 37° C.

Kranen

 brandwonden door aanraking

•	 Zorg	ervoor	dat	de	kranen	van	het	bad	of	de	wastafel	niet	
warm blijven na gebruik. Draai daarom altijd nog even de 
koudwaterkraan open.

•	 Laat	kinderen	niet	aan	de	kranen	komen.
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elektrische apparatuur

 brandwonden door aanraking, elektrocutie

•	 Laat	geen	‘opgewarmde’	haardroger	rondslingeren.
 gebruik liever helemaal geen elektrische apparaten in de 

badkamer, ook geen radio of telefoon … zeker niet als er 
iemand	in	bad	zit	want	‘water	+	elektriciteit	=	elektrocutie!’

•	 Plaats	beveiligde	stopcontacten.

Verwarming

•	 Vermijd	bijverwarming	met	kolen,	petroleum	of	gas.
•	 Zorg	voor	voldoende	verluchting	en	vermijd	CO-vergiftiging.
•	 Dek verwarmingstoestellen nooit af met handdoeken of kle-

ding en plaats ze niet te dicht bij gordijnen, wasrekken of 
ander brandbaar materiaal.

•	 Laat	een	gasgeiser	minstens	een	keer	per	jaar	onderhouden.

De woonkamer, de eetkamer

een feestelijk gedekte tafel, een openhaard of kolen- 
kachel,	een	verlichte	kerstboom	...	Het	zijn	allemaal	mogelijke 
bronnen van brandgevaar. Je let soms ook minder op in de 
eet- en woonkamer.

elektrische apparaten e.a.

 verbranding door aanraking schotelverwarmer,
 gourmetstel ...

•	 Zorg	dat	kinderen	niet	bij	elektrische	apparaten	kunnen	en	
zet het snoer vast met een tafelklem.

•	 Let	 op	 met	 het	 bijvullen	 van	 het	 brandertje	 van	 een 
fonduetoestel. giet nooit alcohol op een vuurtje dat brandt 
of net gebrand heeft. Alcohol in pastavorm loopt minder 
gemakkelijk uit.

•	 Rol	verlengsnoeren	altijd	volledig	uit.	Zo	voorkom	je	over-
verhitting.

•	 Plaats	beveiligde	stopcontacten.
•	 Zet	de	tv	volledig	uit	na	het	kijken,	dus	niet	in	stand-by	modus.
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Tafel

 omtrekken van koppen, borden, schotels, kookpotten

•	 Plaats	hete	vloeistoffen	of	voorwerpen	in	het	midden	van	
de tafel, nooit aan de rand. 

•	 Leg	 liever	 geen	 tafelkleed	 op	 tafel	 of	 zet	 het	 vast	 met 
stevige klemmen.

•	 Zorg	 dat	 kaarsen	 stabiel	 staan	 en	 zich	 niet	 te	 dicht	 bij	
brandbare stoffen zoals gordijnen bevinden.

Openhaard, kolenkachel, radiator

 brandwonden door vlammen of door aanraking

•	 Zet	een	stabiel	scherm	voor	de	warmtebron.	
•	 Hou	kinderen	uit	de	buurt	van	radiatoren.
•	 Hang	geen	kleding	op	de	kachel	of	radiator.
•	 Laat	de	schoorsteen	elk	jaar	vegen	en	gebruik	proper	hout.

Feestversiering

 elektrocutie, brandwonden door vlammen of aanraking

•	 Hou	kinderen	buiten	het	bereik	van	kaarsen	en	lampen.
•	 Laat	kaarsen	nooit	onbewaakt	achter.
•	 Laat	geen	lucifers	rondslingeren.
•	 Kies	elektrische	verlichting	voor	de	kerstboom	en
 controleer de lampjes regelmatig op oververhitting.



en verder...

Kinderen	willen	graag	overal	bij	zijn.	Hun	gedrag	valt	echter	
niet	altijd	 te	voorspellen.	Soms	helpen	ze	graag	volwasse-
nen. Daarom kun je bepaalde activiteiten beter uitstellen tot 
het kind even niet in de buurt is of tot een andere volwassene 
het in de gaten kan houden. Anderzijds leer je kinderen het 
best	veilig	omgaan	met	vuur	en	warmte.	Toon	hen	daarom	
bijvoorbeeld hoe ze veilig een lucifer aansteken door die van 
het lichaam weg te strijken of leg uit waarom ze het strijkijzer 
niet	mogen	aanraken.	Zo	leren	ze	oog	krijgen	voor	gevaar.

Strijkijzer	

 brandwonden door aanraking

•	 Strijk	liever	niet	in	aanwezigheid	van	een	kind.
•	 Laat	het	toestel	niet	onbeheerd	achter,	ook	niet	als	de	bel	

gaat, de telefoon rinkelt …
•	 Laat	het	toestel	na	gebruik	afkoelen,	buiten	het	bereik	van	

het kind.
•	 Hang	 het	 snoer	 op	 een	 veilige	 plaats	 (ook	 tijdens	 het 

afkoelen) zodat het strijkijzer niet kan worden omver- 
getrokken.

8
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Barbecue 

 brandwonden door aanraking met houtskool
 of door vlammen

•	 Plaats	de	barbecue	op	een	stevige	en	vlakke	ondergrond	
en zet hem op een windvrije plaats.

•	 Hou	kinderen	altijd	op	afstand	en	wijs	hen	op	de	gevaren	
voor je begint. 

•	 Steek	 houtskool	 nooit	 aan	met	 methanol	 of	 een	 andere	
ontvlambare vloeistof. gebruik liever milieuvriendelijke 
aanmaakblokjes.

•	 Blaas	niet	in	het	vuur.	Gebruik	geen	blaasbalg	of	waaier.
•	 Zet	altijd	een	emmer	water,	zand	of	een	brandblusser	in	de	

buurt.
•	 Gebruik	spiesen	met	een	houten	handvat.	Metalen	hand-

vatten kunnen lelijke brandwonden veroorzaken.
•	 Gebruik	vleestangen.
•	 Prik	niet	in	het	vlees.	Het	spatten	geeft	extra	vlammen.
•	 Zorg	ervoor	dat	er	geen	alcoholhoudende	dranken	 in	de	

buurt van de barbecue staan. Door de hitte kunnen de 
alcoholdampen ontvlammen.

•	 Verplaats	nooit	een	brandende	of	nog	warme	barbecue.	
•	 Zorg	 ervoor	 dat	 alles	 goed	 dooft.	 Houtskool	 blijft	 uren-

lang nagloeien. gebruik indien nodig zand of water bij het  
doven maar hou er rekening mee dat zand de hitte niet 
wegneemt.	Kooltjes	blijven	nadien	nog	urenlang	gevaarlijk 
heet.

•	 Let	 op	 met	 gasbarbecues:	 controleer	 de	 datum	 van	 de	
gasfles	 en	 de	 gasslang	 op	 gaatjes.	 Steek	 de	 barbecue	
meteen	aan	na	het	opendraaien	van	het	gas.	Hou	sigaret-
ten en lucifers uit de buurt.

Vuurwerk

	 ontploffingsgevaar

•	 Vuurwerk	zoals	vuurpijlen	en	voetzoekers	is	geen	‘kinderspel’!
•	 Vuurwerk	en	alcohol	zijn	geen	goede	vrienden.	Zorg	voor	
een	‘Bob’	of	laat	de	kurken	pas	na	het	vuurwerk	knallen.

•	 Ontsteek	vuurwerk	op	een	open	en	veilige	plaats,	dus	niet	bij	
droog hout of op een plaats waar veel mensen samen zijn.

•	 Hou	 toeschouwers	 op	 voldoende	 afstand	 van	 de	 plaats	
waar het vuurwerk wordt afgestoken.
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•	 Ontsteek	vuurwerk	met	een	lont.	Gebruik	geen	open	vlam	
zoals een lucifer of aansteker. De lont brandt sneller zodat 
het vuurwerk vlugger ontploft.

•	 Hou	je	arm	gestrekt	bij	het	aansteken	van	de	lont	en	buig	
je lichaam niet over het vuurwerk.

•	 Plaats	een	 vuurpijl	 in	 een	buis	die	 verticaal	 in	 de	grond	
vastzit. De buis moet minstens even lang zijn als de stok 
van de vuurpijl. Flessen zijn niet geschikt voor het af-
schieten van vuurpijlen.

•	 Richt	nooit	vuurwerk	op	andere	mensen.
•	 Ontsteek	elk	stuk	vuurwerk	afzonderlijk.
•	 Let	op	de	windrichting.
•	 Vuurwerk	 dat	 niet	 ontploft,	 mag	 je	 nooit	 opnieuw	 aan- 

steken. giet er een emmer water over en laat het een 
nachtje liggen. Let erop dat kinderen niet met dat vuur-
werk gaan spelen.

Stopcontacten

 elektrocutie door contact met tong of natte handen

•	 Plaats	 veilige	 stopcontacten	 of	 installeer	 afdekplaatjes.	
Verbied	kinderen	daarmee	te	spelen.

Onderhoudsproducten

 contact met bijtende chemische bestanddelen

•	 Berg	de	producten	onmiddellijk	na	gebruik	op.
•	 Berg	ze	veilig	op	buiten	het	bereik	van	kinderen,	liefst nog 

achter slot en grendel, in een garage of werkplaats.

Zon

 brandwonden en huidkanker

•	 Laat	kleine	kinderen	niet	naakt	rondlopen	in	de	zon.	Smeer	
ze geregeld in met een goede zonnecrème met een hoge 
beschermingsfactor.	Zet	een	hoedje	of	petje	op	hun	hoofd.
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Roken

 brandwonden

•	 Rook	nooit	 in	bed	of	wanneer	 je	 je	even	neerlegt	op	de	
sofa. De kans dat je in slaap valt met een brandende 
sigaret is erg groot.

•	 Rook	niet	in	de	buurt	van	licht	ontvlambare	stoffen,	gassen	
of spuitbussen. Let vooral op tijdens het klussen, bijvoor-
beeld in de garage.

•	 Zorg	dat	je	je	sigaretten	altijd	volledig	dooft.	Laat	ze	nooit	
onbeheerd opbranden op de rand van een asbak.

•	 Gooi	nooit	de	 inhoud	van	een	asbak	 in	de	vuilbak	als	 je	
net een sigaret gedoofd hebt in die asbak. Als de sigaret 
nog een beetje smeult, kan dat gemakkelijk brand veroor-
zaken.	Vul	de	asbak	daarom	eerst	met	een	beetje	water	
vooraleer je hem leegmaakt.
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Hoe	jonger	het	kind,
hoe ernstiger de gevolgen van brandwonden

De huid van een kind is minder dik dan die van een 
volwassene	 en	 dus	 kwetsbaarder.	 Voor	 de	 allerkleinsten 
bijvoorbeeld is water dat maar een beetje warmer is dan de 
eigen	lichaamstemperatuur	(37°	C)	al	erg	heet.
De huid beschermt je tegen infecties en regelt de lichaams-
temperatuur en de water- en zouthuishouding. 
Als een kind met brandwonden in een ziekenhuis belandt, 
proberen artsen en verpleegkundigen eerst de werking van 
die functies te garanderen of te herstellen tot de wonden dicht 
zijn. De aangetaste huid groeit niet altijd soepel en evenredig 
en het gevoel in dat huiddeel blijft dikwijls aangetast. Ook de 
psychologische	impact	van	littekens	is	groot.

Indeling van brandwonden

er zijn drie graden van verbranding die overeenkomen met 
de huidlagen.

•	 Eerste	graad:	de	huid	 is	rood,	droog,	soms	 lichtgezwollen	
en pijnlijk. De huid zal zich langs natuurlijke weg herstellen 
zonder littekenvorming en de kans op infectie is gering. een 
voorbeeld van een eerstegraadsverbranding is zonnebrand. 

•	 Tweede	graad:	de	opperhuid	is	beschadigd.	Vochtvorming	
tussen opper- en lederhuid kan leiden tot blaren. Omdat 
de lederhuid niet geraakt is, zal ook de tweedegraadsver-
branding genezen zonder littekens. De kans op infectie is 
groter. Dit zijn heel pijnlijke wonden.

•	 Derde	graad:	de	volledige	huid	 is	verbrand.	Deze	brand-
wonden zijn niet pijnlijk omdat de zenuwuiteinden ver-
nietigd zijn. een derdegraadsverbranding komt zelden of 
nooit alleen voor. Aan de rand van de brandwonde zijn er 
meestal eerste- en tweedegraadsverbrandingen.

Verbranding
bij kinderen
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De grootte van de brandwonde bepaalt mee de ernst ervan. 
Ter	 vergelijking:	 de	binnenkant	 van	de	handpalm	bedraagt 
1 % van de totale lichaamsoppervlakte. een wonde groter 
dan een muntstuk van twee euro kun je best laten nakijken 
door een arts.

Brandwondencentra

•	 ZNA	Stuivenberg
 Lange Beeldekensstraat 267, 2060 Antwerpen
	 Tel.:	03	217	75	95

•	 Universitair	Ziekenhuis
	 De	Pintelaan	185,	9000	Gent
	 Tel.:	09	332	34	90

•	 Universitair	Ziekenhuis	Gasthuisberg
	 Herestraat	49,	3000	Leuven
	 Tel.:	016	34	87	50

•	 Militair	Hospitaal	Neder	Over	Heembeek
	 Bruynsstraat	200,	1120	Neder	Over	Heembeek
	 Tel.:	02	268	62	00

•	 Centre	Hospitalier	Universitaire	de	Liège
	 Domaine	Universitaire	du	Sart	Tilman	35	B,	4000	Liège
	 Tel.:	043	66	72	94

•	 GHdC	-	I.M.T.R.
	 Rue	de	Villers	1,	6280	Loverval,	
	 Tel.:	071	10	63	11

•	 Oscare
 nazorg- en onderzoekscentrum voor brandwonden en lit-

tekens
	 Van	Roiestraat	18,	2170	Antwerpen,
	 Tel.:	03	640	10	80
 www.omgaanmetbrandwonden.be
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1. Doof het vuur

•	 Rol	(het	kind)	op	de	grond.	Niet	hollen	maar	rollen.
•	 Gebruik	stukken	textiel	zoals	een	jas	of	een	deken
	 om	het	af	te	dekken.	Vermijd	synthetische	stoffen.
•	 Blus	met	water.
•	 Loop	nooit	met	een	brandend	persoon.

2. Begin met koelen - eerst water, de rest komt later

•	 Koel	 eerst	 en	 vooral	 de	wonde	met	 fris	 stromend	water	
van de kraan.

•	 Maak	eventueel	gebruik	van	heel	schone,	natte	doeken.
•	 Gebruik	 bij	 grote	 brandwonden	 alleen	 lauw	 water.	 Zo	

voorkom je onderkoeling en koudeletsels.

3. Blijf koelen

•	 Koel	minstens	20	minuten.
•	 Laat	het	kraanwater	zacht	stromen.
•	 Verwijder	 tijdens	 het	 koelen	 de	 kleding	 die	 niet	 aan	 de	

huid kleeft.
•	 Koel	een	kleine	wonde	met	fris	water.	Ze	doet	onmiddel-

lijk minder pijn omdat de temperatuur van je huid daalt. 
Je gaat het nabranden tegen en kunt daardoor de diepte-
graad van de brandwonde beperken.

4.	Verzorg	de	wonde

•	 Dek	de	wonde	af	met	schone	doeken	of	lakens.
•	 Smeer	nooit	iets	op	de	wonde.	Zalf	bemoeilijkt	de	beoor-
deling	 en	 behandeling	 van	 de	 wonde.	 Smeer	 ook	 niets	
anders op de wonde omwille van infectiegevaar of over-
gevoeligheidsreacties.

•	 Prik	geen	blaren	open	omwille	van	gevaar	op	infectie.

Eerste hulp 
bij brandwonden
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5.	Waarschuw	de	huisarts

•	 Neem	contact	op	met	 je	huisarts	of	ga	naar	het	dichtst-
bijzijnde ziekenhuis of brandwondencentrum.

•	 Laat	brandwonden	aan	hoofd,	hals,	handen,	voeten
 of geslachtsorganen zo snel mogelijk behandelen.

Medische spoeddienst en brandweer:  tel. 112

6.	Zorg	voor	het	slachtoffer

•	 Zet	het	slachtoffer	altijd	rechtop	bij	zware	brandwonden.
•	 Bescherm	hem/haar	na	het	koelen	met	een	beschermen-

de folie tegen de kou.

7.	EHBO	bij	elektrische	en	chemische	verbranding

•	 Gebruik	bij	een	elektrische	verbranding	nooit	water	als	het	
slachtoffer nog verbonden is met of in de buurt staat van 
een	elektriciteitsbron.	Schakel	eerst	de	elektriciteit	uit	en	
help	dan	het	slachtoffer.	Raadpleeg	altijd	een	arts.

•	 Koel	bij	een	chemische	verbranding	nooit	met	water	als	
het product dat de brandwonde veroorzaakte niet in con-
tact	mag	komen	met	water.	Zo	kun	je	namelijk	diepere	en	
uitgebreidere brandwonden veroorzaken. Als je twijfelt of 
je mag koelen met water, neem dan contact op met het 
antigifcentrum	(tel.	070	245	245)



Ben je al CM-lid, dan weet je dat je op CM kunt 
rekenen. Ben je nog geen lid, dan nodigen we je 
uit om onze troeven te leren kennen. 
Ga langs in het CM-kantoor in 
je buurt of surf naar 
www.cm.be.
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