
 

Brandwonden 
In 1 seconde verandert je hele leven 
 
Wat gebeurt er als je plotseling in brand staat? Natasja van de Velden vertelt haar verhaal. 
Ze stak de houtkachel aan maar het ging helemaal mis. Let op: de beelden kunnen 
schokkend zijn voor jonge kijkers. 
 

Ik had die kachel nog nooit eerder zelf aangestoken. In 1 seconde veranderde mijn hele 
leven. Op straat kijken mensen wel naar me. Maar pas als ze vies kijken doet dat echt pijn. 

 Het was op 8 januari 1995 en ik was toen 10 jaar oud en het gebeurde om een uur of tien 
’s avonds. We lagen al op bed en ik ging naar beneden eigenlijk naar de wc om te plassen. 
Nadat ik naar het toilet was geweest liep ik langs de keuken en zag ik dat de houtkachel uit 
was en die hoorde eigenlijk altijd te branden bij ons. Ik zag dat ie uit was en ik heb 
geprobeerd hem weer aan te maken door eerst papier en kranten en blokken hout erin te 
stoppen. Normaal steek ik de kachel nooit zelf aan maar doet m’n vader dat altijd.  

Ik had wel eens gezien dat als hem dat echt niet lukte dat hij er dan spiritus bij in spoot. 
Dus dat heb ik ook gedaan. Ik draaide me toen weg om de spiritus naast me op de grond te 
zetten en op het moment dat ik me terugdraaide kwam er een enorme steekvlam uit de 
houtkachel en die pakte mijn pyjama waardoor ik zelf in de brand stond. Ik ben toen naar 
de badkamer gelopen en heb in de spiegel gekeken.  

In die spiegel zag ik mijzelf dus in de brand staan en toen heb ik een beker water over mijn 
hoofd heen gegooid maar dat was niet voldoende om de vlammen te doven. Toen heb ik de 
douche aangezet en ben onder de douche gaan staan. Onder de douche is het meeste 
uitgegaan. Op al dat lawaai kwam mijn moeder ook uit bed, die lag ook al boven. Die heeft de 
laatste vlammetjes gedoofd en heeft de alarmlijn gebeld. De ambulance is toen gekomen, 
die heeft me opgehaald. Die heeft me eerst naar het ziekenhuis in Tiel gebracht en vanuit 
daar zijn we door gegaan naar het brandwondencentrum in Beverwijk. 
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