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Brandwonden en wondinfectie: ter discussie 
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De laatste jaren verschuift de behandeling bij ernstige brandwonden van het dicht krijgen naar 

het kwalitatief goed dicht krijgen. Door een beter inzicht in het brandwondenproces en een 

toegenomen vaardigheid om de patiënt binnen korte tijd te stabiliseren, kan de chirurg nu 

diepe brandwonden excideren en bedekken voor deze geïnfecteerd zijn.  

De soort huidbedekking, het type locale therapie, als mede antibiotica en immunomodulatie 

lijken hierbij van essentieel belang te zijn. Veel discussie bestaat hierbij over de beste 

methode.  

Inhalatietrauma, kolonisatie, infectie, sepsis, sirs en M.O.D.S. (de "brandwondenziekte") 

blijven een groot probleem, mede door de onderdrukking van bijna alle delen van het 

afweerapparaat.  

Wondinfectie komt door een onbalans in de afweer-bacterie verhouding. Preventie of therapie 

van wondinfectie vereist een goed begrip hierover. Hypertrofische littekens, contracturen en 

keloïdvorming zijn het gevolg van een abnormale wondgenezing, ontsteking en infectie. Een 

inzicht in de cellulaire en moleculaire processen welke hierbij een rol spelen, is essentieel bij 

de preventie of therapie.  
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