veertig
operaties

Elk jaar worden er rond de vijfhonderd mensen opgenomen in
een brandwondencentrum. En
daar staat ze een eindeloze reeks
operaties te wachten. “Ik kan nog
steeds mijn hoofd niet kantelen.”
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Britt Lents (16) en haar
broertje (13) verbrandden
ernstig toen in 2004 de
kerstboom in brand vloog.
Haar moeder overleed
zes weken later aan haar
verwondingen.
“Elke keer als mijn huid weer te
strak gaat staan, wordt er een
snee in gemaakt en wordt er huid
van bijvoorbeeld mijn been tussen
gelegd. Achteraf heb ik dan altijd
de meeste pijn op de plek waar
de huid vanaf is gehaald; dat is

‘Ik was
niet goed
voor het
imago
van de
school’

een enorme schaafwond. Ik denk
dat de volgende operatie aan mijn
nek zal zijn. Ik kan mijn hoofd niet
goed draaien. Verder heb ik tussen
mijn vingers een soort zwemvliesjes
gekregen van huid die aan elkaar is
gegroeid, die zullen ingeknipt moeten worden.
Als mensen overdreven lang naar
me staren, zwaai ik altijd even. Dan
zie je ze rood worden en snel wegkijken. Ik schaam me niet voor mijn
littekens. In de zomer ben ik de eerste die in een topje loopt. Mensen
moeten me maar nemen zoals ik
ben. Kunnen ze dat niet, dan kijken
zíj maar de andere kant op.
Wat ik moeilijk vond, was dat ik
niet terug mocht naar mijn oude
school. Ik was niet meer welkom
omdat mijn littekens slecht zouden
zijn voor het imago van de school.
Gelukkig kwam ik vervolgens op
een heel gezellige school terecht.”
SHIRT MONKI
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Sharon van Eck (22)
kreeg in 2009 bij het
barbecueën een ontplofte
fles spiritus over zich heen.
“Op straat word ik niet aangestaard. Mijn brandwonden vallen
pas op als je dichterbij komt. Ik
baal het meest van mijn handen.
Doordat ik ze de hele dag zie,
herinneren ze me constant aan het
ongeluk. De huid is zo gevoelig dat
ik er niks op kan verdragen. Als
ik met mijn handen in het sop zit,
verschijnen er twee dagen later
allemaal kleine wondjes.
De dertien operaties die ik inmiddels heb gehad, waren puur functioneel. Om de wonden te dichten
en mijn handen weer soepeler te
maken; door de littekens stonden
ze helemaal stijf. Ik wil nog terug
voor een paar cosmetische correcties. Een aantal littekens kunnen
kleiner worden gemaakt en mijn lip
wil ik graag symmetrischer hebben.
Mensen die cosmetische ingrepen
laten uitvoeren, begrijp ik nu beter
dan voor het ongeluk. Toen dacht
ik: waarom zou je dat doen, wees
blij met hoe je bent. Maar ik accepteer ook niet hoe ik er nu uitzie, wil

‘Die
meisjes
hebben
pas een
probleem’

ook graag wat dingen veranderen.
Als ik daarentegen bij het programma Beauty & the Beast een
bloedmooi meisje naar de plastisch
chirurg zie gaan denk ik: dat soort
mensen moet geweigerd worden
op de operatietafel. Die hebben een
heel ander probleem.”
SHIRT VIRGINIE CASTAWAY
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Natasja van de Velden
(27) stak op haar tiende de

‘Ik vond
een puistje
erger’

houtkachel aan met spiritus
en raakte door een steekvlam van haar voorhoofd tot
haar knieën verbrand.
“Ik heb tegen de veertig operaties
gehad. Gezonde huid groeit mee,
littekens niet. Een aantal ingrepen
waren puur cosmetisch: ik had
een aantal dikke littekens op mijn
wang, die hebben ze wat gladder
geschuurd. Verder heb ik aan één
kant een borstimplantaat omdat
mijn borst zo beschadigd was dat
hij niet meer groeide. Ook heb ik
liposuctie gehad aan mijn bovenbenen, die ongelijk waren door al het
littekenweefsel.
Er zijn nog een paar kleine dingen waar ik eigenlijk iets aan moet
laten doen. Door littekenstrengen
op mijn buik kan ik niet optimaal
draaien en mijn mond kan niet
ver genoeg open, zodat happen
moeilijk is. Ik schuif het voor me uit
omdat ik momenteel druk ben met
andere dingen. Voordat je na een
operatie helemaal bent hersteld,
ben je een maand verder.
Als ik voor de spiegel sta, kijk ik
eigenlijk helemaal niet naar mijn
littekens. Ik controleer of er geen
vlekken in mijn gezicht zitten en
of mijn mascara niet is uitgelopen.
Toen ik jong was had ik er meer
problemen mee om met een puistje
de straat op te gaan dan met mijn
brandwonden.”
SHIRT FILIPPA K
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Veronica van der Velde
(24) werd vijftien jaar
geleden door haar vader uit
hun brandende huis gered.
Voor haar moeder en twee
zusjes kwam hulp te laat. Ze
heeft een dochtertje (2).
“Toen mijn dochtertje een jaar oud
was, werd ik voor de eerste keer
onzeker. Ineens ging het niet meer
alleen om mezelf. Ik heb nooit een
probleem gemaakt van mijn littekens, maar wat als vriendinnetjes
niet bij Daisy zouden willen spelen
omdat ze haar moeder eng vinden?
Het grootste gedeelte van mijn
leven word ik aangestaard, dat is
gewoon geworden. Het valt me
eerder op als niemand naar me
kijkt.
Rond mijn twintigste was ik feller
en rebelser. Als ik iemand hoorde
zeggen: ‘Dat zal er wel één van
Volendam zijn’, zei ik: ‘Nee hoor,
ik ben een trendsetter, ik was jaren
eerder.’
Als vriendinnen vroeger klaagden
over pukkeltjes of dikke billen, deed
ik net zo hard mee. Ik heb nooit
gedacht: als je littekens hebt, dan
heb je pas wat te klagen.
Ik heb een stuk of tien operaties
gehad. De huid van mijn benen is op
mijn voorhoofd, handen en linkerschouder geplaatst. Een buurman
zei laatst: ‘Waarom ondergaat u

‘Nee hoor,
ik ben een
trendsetter’

geen plastische chirurgie? Dan
kunt u weer mooi worden.’ Het
ging er bij hem niet in dat ik het
goed vind zoals het nu is.”
TOP LADY DAY
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Stefanie Michelis (35)
was negen toen ze over een
kaars boog en haar truitje
vlam vatte.
“Pas op mijn zeventiende realiseerde ik me dat ik anders was dan
vriendinnen. Ik had zoiets aparts
meegemaakt, dat kon ik met niemand delen.
Ik heb tussen de dertig en veertig
operaties gehad. Tot mijn achttiende was er niks cosmetisch aan
de ingrepen. Ik groeide, en de
verbrande huid op mijn rug, bovenarm, hand, hals en kin groeide
niet mee. Daar werden elke keer
stukken huid van mijn been tussen geplaatst. Later is mijn huid
op

bepaalde

plekken

gladder

geschuurd. Ook had ik een gat
bij mijn lip, dat is losgemaakt en
strakgetrokken.
Tot een aantal jaar geleden was
ik hard bezig om te bewijzen dat
ik alles kan wat iemand zonder

‘Dat kon
ik met
niemand
delen’

brandwonden ook kan. Zo heb ik
in een restaurant gewerkt, in cafés
en op filmfestivals over de hele
wereld. Tegenwoordig vind ik het
juist fijn om te vertellen hoe het
is om brandwonden te hebben.
Wat mij betreft mogen er in de
media veel meer niet-perfecte
mensen verschijnen. Er worden per
jaar vijfhonderd mensen behandeld
in een brandwondencentrum. Maar
ik zie nooit iemand, dus: waar zit
iedereen?”
Smichelis.posterous.com
TOP BY MALENE BIRGER
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Sabrina van der Bolt
(38) was vier jaar toen ze
een sigaret wilde aansteken
en de pruik die ze droeg
vlam vatte. Ze is getrouwd
en heeft twee kinderen
(4 en 7).
“Vriendjes vragen weleens aan mijn
kinderen of ik hun oma ben. Ze
denken dat mijn littekens rimpels
TEKST PATRICIA VAN DEN HEUVEL fotografie annaleen louwes styling lidewij merckx visagie esther dijst MET DANK AAN BRANDWONDEN.NL

zijn. Als ze doorvragen, leg ik uit
wat er met mij is gebeurd en maak
ik van de gelegenheid gebruik om
te vertellen dat ze nooit met vuur
moeten spelen.
Toen ik kinderen wilde, besloot ik
te stoppen met al die narcose in

‘De helft
van mijn
neus
was weg’

mijn lijf. Mijn laatste operatie was in
1998. Het was mijn negentiende.
Artsen hebben toen een nieuwe
neus gecreëerd – mijn oude was
aan één kant weggebrand.
Wat de laatste jaren voor een
enorme verbetering heeft gezorgd,
zijn de intensieve massages die
ik mezelf heb leren geven. Bij
veel

mensen

met

brandwon-

den staat hun gezicht stijf, maar
mijn huid is zo soepel geworden,
dat mijn mimiek enorm is verbeterd. Een plastisch chirurg uit het
Brandwondencentrum in Beverwijk
vond het resultaat zelfs verbluffend.
Hij zei dat hij dat met operaties niet
voor elkaar zou kunnen krijgen.
Dat heeft me op het idee gebracht
andere mensen met brandwonden te coachen en masseren. De
eerste cliënt heeft zich inmiddels
aangemeld.”
www.inner-spirit.nl
SHIRT ZARA
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