
 

 

 

 

 

 

 

EHBO bij brandwonden 

Brandwonden koelen we gedurende 20 minuten met fris (geen koud) stromend water. Het 

koelen stopt verdere verbranding en is pijnstillend. Kleding die doordrenkt is met bijtende 

chemische producten, wordt verwijderd (handschoenen dragen!). In de andere gevallen 

wordt de kleding niet verwijderd, omdat men met het verwijderen van ingebrande kleding 

de huid zou kunnen meetrekken. Zo snel mogelijk moeten juwelen van verbrande 

lichaamsdelen verwijderd worden (bv. ringen).  

  

1ste graad 

Breng een brandcrème ('aftersun') of Flamigel® aan. 

  

2de graad 

Hier maken we een onderscheid: 

De brandwonde is kleiner dan een stuk van 2 euro 

 Ontsmet met een waterig ontsmettingsmiddel.  

 Breng brandzalf (bv. Flamigel®) aan in een dikke laag.  

 Bedek met steriele kompressen.  

 Breng een verbandje aan.  

 Controleer of het slachtoffer in orde is met zijn vaccinatie tegen tetanus.  

 Vochtblaren prikken we niet open, omdat dat het infectiegevaar vergroot.  

 
Deze fiche kan iemands  leven 

redden, lees hem aandachtig 



De brandwonde is groter dan een stuk van 2 euro 

 Wikkel na het afkoelen de verbrande plaats in natte koude 

kompressen. De vingers moeten hierbij apart van elkaar 

ingewikkeld worden.  

 Houd de kompressen op hun plaats met een verband.  

 Laat het slachtoffer naar een ziekenhuis vervoeren.  

  

3de graad 

 Wikkel na het afkoelen de verbrande plaats in natte koude kompressen.  

De vingers moeten hierbij apart van elkaar ingewikkeld worden.  

 Houd de kompressen op hun plaats met een verband.  

 Laat het slachtoffer naar een ziekenhuis vervoeren.  

Gebruik nooit olie, boter, melk, ... op brandwonden. Gebruik ook nooit kleurende 

ontsmettingsmiddelen (bv. eosine) op brandwonden die nog door een arts moeten gezien 

worden (bepalen van de ernst wordt erdoor bemoeilijkt). 

  

GEVAREN 

De gevaren van brandwonden zijn:  

 uitbreiding van de brandwonde doordat de reactie in het lichaam blijft doorgaan 

(om deze reden gaan we afkoelen);  

 vochtverlies;  

 infectiegevaar.  

Bij alle brandwonden is er gevaar voor tetanus. 

 

 

 

 

 

Meer informative kan je steeds vinden op: www.hetvlaamsekruis.be 

Vergeet niet: 

EERST WATER, DE REST KOMT LATER!!! 


