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Zoek de clip: ‘brandwonden’

Kijk goed naar de filmpjes:
o Brandwonden
o Wat moet je doen bij een brandwond?

Gaat het filmpje te snel? Bekijk het dan nog een keer. Klik op de pauzeknop als je
gaat schrijven.

Lees ook de tekst en
beantwoord daarna de vragen

Brandwonden
Er zijn drie soorten
brandwonden.
- Een eerstegraads
brandwond is rood, droog
en voelt pijnlijk aan.
- Een tweedegraads
brandwond is juist
vochtig. Soms ontstaan
er blaren.
- Een derdegraads
brandwond heeft een
geelwitte kleur en doet
geen pijn. Alle zenuwen
zijn kapot.

Een derdegraads verbranding is de ernstigste verbranding. Deze brandwond
geneest niet gemakkelijk en geeft veel littekens. Daardoor kan de huid zelfs
vergroeien. In zo'n geval besluit een arts tot huidtransplantatie. Dat kan de huid
van het slachtoffer zelf zijn. Bijvoorbeeld een laagje van zijn been, wat na twee
weken vanzelf weer aangroeit.
Soms heeft het slachtoffer te veel verbrande huid. Dan wordt vaak gebruik
gemaakt van donorhuid. Dat is de huid van een overleden persoon. Die huid kan
maar twee weken blijven zitten, omdat het lichaam de vreemde huid afstoot. Maar
de donorhuid heeft er wel voor gezorgd, dat het verlies van vocht en zout beperkt
blijft. Hierdoor geneest de wond sneller en lijdt de patiënt minder pijn.

Zet een kruisje voor het juiste antwoord:

1. Een eerstegraads brandwond




geneest snel
geneest langzaam
geneest niet meer

2. Vocht verlies je bij




een tweedegraads verbranding
een eerstegraads verbranding
een tweedegraads + derdegraads verbranding

3. Blaren zie je wel eens bij een




eerstegraads verbranding
tweedegraads verbranding
derdegraads verbranding

4. Pijn voel je bij een




derdegraads verbranding
eerstegraads verbranding
eerstegraads + tweedegraads verbranding

5. Littekens krijg je bij een




derdegraads verbranding
tweedegraads verbranding
eerstegraads verbranding

6. Een "donor" is iemand die:




iets geeft
iets krijgt
iets verliest

7."afstoten" betekent:




afvallen van het lichaam
niet willen vastgroeien aan het lichaam
kapot laten vallen

8. Donorhuid komt van iemand die




een deel van zijn huid vrijwillig afstaat.
ook brandwonden heeft
overleden is

9. Iemand die derdegraads brandwonden heeft voelt geen pijn, want




de huid is kapot
de verbranding is niet zo erg
de zenuwen zijn kapot

Met dank aan Hanneke Trietsch

