Uniek in Nederland:

Netwerk Huidtherapie voor nazorg bij brandwonden
J.M. Lorist *

Sinds 2011 kunnen mensen voor nazorg bij brandwonden terecht bij gespecialiseerde huidtherapeuten die aangesloten zijn bij het Netwerk Huidtherapie. Huidtherapeuten die aangesloten zijn bij dit netwerk hebben met succes de post-hbo
opleiding ‘Huidtherapie na Brandwonden’ (HnB) afgerond. Deze opleiding, die
op initiatief van Lorist (foto 1) in samenwerking met Hogeschool Utrecht en de
Nederlandse Brandwonden Stichting is ontwikkeld, voorziet in specifieke kennis
en vaardigheden voor het verlenen van adequate nazorg bij brandwonden.
Nederland is hiermee het eerste land waar mensen met brandwondenlittekens
een beroep kunnen doen op een gespecialiseerde huidtherapeut voor paramedische huidzorg na brandwonden.

pijn, jeuk, vochtopeenhoping, littekens, restdefecten en
huidkleurverschillen. Adequate huidtherapeutische zorg
kan bij deze klachten effectief zijn, maar vereist wel
specifieke kennis en vaardigheden van de huidtherapeut.
Daarom nam Lorist het initiatief in samenwerking met
Hogeschool Utrecht en de Nederlandse Brandwonden
Stichting een post-hbo opleiding HnB te ontwikkelen, met
als doel het organiseren en professionaliseren van het
huidtherapeutische zorgaanbod speciaal voor mensen met
brandwonden (littekens). Na een zorgvuldig voortraject
met optimaal en geïntegreerd gebruik van expertise,
aanwezig bij verschillende actoren in de brandwondenzorg
en de huidtherapie (kader), ging in september 2010 de
eerste lichting huidtherapeuten van start. Een huidtherapeut die de opleiding ‘Huidtherapie na Brandwonden’ mag
volgen moet al in het bezit zijn van het diploma huidtherapie en lid zijn van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten. Bovendien staat hij/zij geregistreerd in het
Kwaliteitsregister Paramedici. De geaccrediteerde opleiding
HnB omvat een theoriedeel, een praktijkdeel, deelname
aan de Journal Club en een stage in een van de brandwondencentra in Nederland of België. Inmiddels hebben 34
huidtherapeuten de opleiding met goed gevolg afgerond.
Deze huidtherapeuten hebben zich verenigd in het Netwerk Huidtherapie.

Netwerk Huidtherapie
Foto 1. Josètte M. Lorist

Post-hbo opleiding Huidtherapie na Brandwonden
Steeds meer mensen met brandwonden (littekens) weten
de weg naar een huidtherapeut te vinden met klachten als
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Het Netwerk Huidtherapie is opgericht in 2011, netwerkpartner van de Nederlandse Brandwonden Stichting en
aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Huidtherapeuten. Uitsluitend huidtherapeuten die de opleiding
HnB met goed gevolg hebben afgerond kunnen zich
aansluiten bij dit netwerk. Verplichte jaarlijkse bijscholing
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houdt kennis en expertise van deze gespecialiseerde
huidtherapeuten op peil. Het doel van het netwerk is het
verbeteren van huidtherapeutische zorg voor mensen met
de gevolgen van brandwonden, het stimuleren en initiëren
van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van
huidtherapeutische zorg na brandwonden en het bevorderen van kennisuitwisseling op het gebied van huidtherapie
na brandwonden. Hogeschool Utrecht heeft hierbij een
adviserende en faciliterende rol. Daarnaast is het realiseren
van optimale vindbaarheid van een gespecialiseerde
huidtherapeut voor patiënten en verwijzers een belangrijk
aandachtspunt.
Het streven naar landelijke spreiding van leden van het
Netwerk is bijna gerealiseerd. Dit betekent dat mensen
met huidklachten na brandwonden vrijwel altijd in hun
nabije omgeving terecht kunnen bij een gespecialiseerde
huidtherapeut uit het Netwerk Huidtherapie. Een overzicht
van huidtherapeuten, aangesloten bij het Netwerk Huidtherapie, is te vinden op de website van de Nederlandse
Brandwonden Stichting (www.brandwondenstichting.nl/
huidtherapie). Deze lijst wordt door brandwondencentra
en de Nederlandse Brandwonden Stichting gebruikt om
mensen met een indicatie voor huidtherapeutische zorg te
verwijzen naar een gespecialiseerde huidtherapeut.

Nederlandse Brandwonden Stichting, de Vereniging
van Mensen met Brandwonden, de Brandwondencentra Rotterdam, Beverwijk, Groningen en Leuven, de
Vereniging Samenwerkende Brandwondencentra
Nederland, de Nederlandse Vereniging voor Brandwondenzorg, de Hogeschool Utrecht en de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten.

* Josètte M. Lorist, huidtherapeut, eigenaar Lorist Kliniek
Huidtherapie, Hellevoetsluis.
Josètte heeft meer dan dertig jaar ervaring op het gebied van
huidzorg en onderwijs. Zij is initiator van de eerste post-hbo
opleiding voor huidtherapeuten, ‘Huidtherapie na Brandwonden’, en het hieraan gelieerde ‘Netwerk Huidtherapie’. Samen
met dr. A.C. de Groot en dr. J. Toonstra schreef zij het eerste
studieboek voor huidtherapeuten: ‘Dermatologie voor Huidtherapeuten’.
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