
 

De huid 
Wat gebeurt er als je je verbrandt? 
 

De huid is het buitenste laagje van het menselijk lichaam. Het bestaat uit de opperhuid, 
lederhuid en onderhuids vetweefsel. In en onder de huid zitten zenuwen. Met die zenuwen 
kun je voelen: pijn, tast en temperatuur. 
 
U zei net, dat ik een tweedegraads verbranding heb hè en wat is dat eigenlijk precies? Ja. 
Dit is de doorsnede van de huid. Okay. Met hier de haartjes, de buitenkant, en hier is het 
diepe gedeelte, dat is het onderhuidse vetweefsel.  

Ja.Dus als je je huid schuift, dan schuift dat. Dit gedeelte schuift over de onderlaag. Ja. 
Okay. En dus dit is de eigenlijk huid. Dus dit is eigenlijk maar heel dun in het echt? Ja, in het 
echt heel dun. Ja. Ja.Dus dit is de opperhuid. Ja.En dit bestaat uit vezels, dat is de lederhuid. 
Ja. In die vezellaag zitten de bloedvaten. Oh ja, dat zijn inderdaad die blauwe en die rode. 
Dat zijn die rode en die blauwe dingetjes, en daar zitten haarwortels. Ja. Daar zitten zweet- 
en talgklieren. Dat is?, dat zijn deze witte? De zweetklieren. Ja. De talgklieren. De talg? En 
daar zitten de zenuwen in de huid en onder de huid, en daarmee kun je voelen: pijn, tast, 
temperatuur.  

Als je nou een eerstegraads verbranding hebt, dan is er eigenlijk geen brandwond, maar 
als je te lang in de zon hebt gezeten, heb je geen wonden, maar je hebt een rode huid, het 
is pijnlijk, je voelt je niet lekker, je hebt soms koorts. Wat je wel soms ziet dagen later, dat 
het gaat schilveren en dan laat dit gedeelte van de huid, dat is een gedeelte van de 
opperhuid, laat los.Ja.  

Een tweedegraads verbranding: die loopt zo'n beetje, even kijken, hier. Dit is beschadigd. En 
dit is nog heel. Ja. En als dit nou naar elkaar toe gaat groeien, dan kan de huid zich 
herstellen. Dit is een diepe tweedegraads brandwond. Dat is niet wat jij hebt. Wat jij hebt 
is meer hier. Dat gaat dus niet zo heel diep eigenlijk? Dat gaat niet zo heel diep.Nee.Met een 
week tot tien dagen is dat dicht.Dus dit kan echt helemaal overgaan? Ja.  

Nou, en als nou dit allemaal beschadigd is, tot ongeveer hier, dan zitten er nergens meer 
celletjes. Ja. Nee. Dat kan zich ook niet meer herstellen.Dan ben je eigenlijk tot op het vet 
gebrand?Tot op het vet verbrand en dat is een derdegraads verbranding.En dat.., dat doet 
dus ook heel erg pijn?Nee.Oh.Waarom doet dat geen pijn? Hier zitten zenuwtjes in. Als dit 
nou verbrand is, dan zijn die zenuwen dood en dan voel je niks meer. 


