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WCS insiders weten dat mijn wondenroots liggen in de brandwondenzorg. In de 

brandwondencentra wisten we altijd weer dat bij het eerste mooie zomerse weekend, Pasen of 

Pinksteren de kans groot was dat we slachtoffers zouden opnemen van een barbecue ongeval.  

Vele barbecues werden en worden nog steeds aangestoken met spiritus. Vaak leek de 

barbecue niet te branden en werd er spiritus bij gespoten, met desastreuze gevolgen. De 

barbecue bleek wel degelijk te branden, maar dat was optisch vaak niet waar te nemen, omdat 

spiritus een blauwe, moeilijk zichtbare vlam produceert. De spiritus welke werd bij gespoten 

veroorzaakte dan een grote steekvlam. Degene die te dicht in de buurt staat, of precies in de 

windvlaag, wordt dan slachtoffer van een veelal ernstige verbranding. Vanwege het mooie 

weer heeft het slachtoffer slechts een beperkte hoeveelheid kleding aan (korte mouwen en 

pijpen, of een volledig ontbloot bovenlichaam) waardoor meer huid blootstaat aan de 

steekvlam.  

Er wordt vaak weinig aandacht besteed aan de risico’s van spiritus bij barbecuen. We zien wel 

SIRE spots over vuurwerk, maar nooit over deze risicovolle wijze van barbecuen. Wellicht 

heeft dat te maken met het totaal aantal slachtoffers, maar de gevolgen gaan toch vaak 

gepaard met ernstige mutilaties. Om die reden hebben we het artikel van Heleen Westra uit 

het Verpleegkunde Nieuws van vorig jaar nog maar een keer in ons tijdschrift geplaatst in de 

hoop dat meer mensen overgaan op elektrische barbecues of alleen de aanmaakblokjes 

gebruiken.  

 

Brandwonden heeft ook de aandacht in onze ééndaagse cursus "Op de blaren zitten" welke op 

11 september aanstaande wordt georganiseerd. Zoals het thema al doet vermoeden zal deze 

cursus gaan over blaren bij brandwonden, decubitus, epidermiolyse bullosa en toxische 

epidermale necrolyse. Een leuke dag die ik iedereen kan aanbevelen, temeer op ons vorig 

congres de deelsessie over blaren heel goed werd geëvalueerd.  

 

Het congres is qua programma nagenoeg rond. Je kan dat verderop in dit WCS Nieuws terug 

vinden. De sessie over automatisering behoeft nog enige aandacht, maar voor de rest is het 

programma goed gevuld. De sessie voor de vrije voordrachten is nog onzeker, daar er nog te 

weinig abstracts zijn ingestuurd. Heb je iets leuks te vertellen over jouw activiteiten rond de 

wondzorg, stuur dan een abstract in. Een voordracht geven is vaak wel eng, maar als je het 

éénmaal hebt gedaan is het kicken. 
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De Expozaal zal weer helemaal gevuld zijn met bedrijven op het gebied van 

wondbehandelingsproducten, anti-decubitus lig- en zitsystemen, voeding en aanverwante 

artikelen.  

De zalen lijken zich ook weer aardig te gaan vullen. Met het schrijven van dit stukje hadden 

reeds ruim 500 bezoekers zich al ingeschreven. 

 

Het opleidingsprogramma voor volgend jaar staat ook alweer in deze WCS Nieuws. Ons 

opleidingsprogramma wordt in 2004 uitgebreid met een tweedaagse decubituscursus. Deze 

cursus zullen wij 6 keer draaien. Het programma is op dit moment in volle voorbereiding. 

Zodra de verdere inhoud bekend is, laten we je dat weten via het WCS Nieuws of via onze 

site www.wcs-nederland.nl. 

 

Rest mij je veel leesplezier te wensen, alsmede een leuke vakantie en nogmaals: "Kijk uit met 

barbecuen!!!!!".  

 

René Baljon 

Voorzitter WCS 

 


