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De meeste slachtoffers van de cafébrand in Volendam zijn overleden aan een combinatie van 
zeer ernstige brandwonden en zware longproblemen. Dit zeggen de artsen van de 
ziekenhuizen waar sinds zondagnacht de ongeveer zestig zwaargewonden van de brand 
worden behandeld. 

Voor de slachtoffers die naast vreselijke brandwonden ook leiden aan een inhalatietrauma - 
een levensbedreigende longbeschadiging ontstaan door het inademen van giftige gassen en 
hete rook - zijn de komende dagen kritiek, aldus de artsen. 

Veel slachtoffers hebben derdegraads verbrandingen, waarbij zowel de huid als het 
onderliggende weefsel en de organen zijn vernietigd. De brandwonden zijn nauwelijks pijnlijk 
doordat de zenuwen in de huid zijn aangetast. 

Patiënten met derdegraads verbrandingen verliezen veel vocht, aldus medisch adjunct-
directeur A. Wiegman van het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam, waar in 
de nacht van zondag op maandag 41 ernstig gewonden werden opgenomen. De patiënten 
worden koel gehouden en krijgen eiwitten met veel vocht toegediend. 

Sommige slachtoffers zijn gisteren meteen geopereerd om de verbrande huid en ander weefsel 
te verwijderen. Om goed te genezen, zijn omvangrijke huidtransplantaties noodzakelijk. 

In een ideale situatie worden de zwaargewonde patiënten in een brandwondencentrum 
behandeld. Die gespecialiseerde afdelingen van ziekenhuizen in Beverwijk, Groningen en 
Rotterdam hebben steriele behandelruimtes, waar de kans op infecties tot een minimum is 
beperkt. In overleg met specialisten van onder meer het brandwondencentrum in Beverwijk 
zijn gisteren al enkele slachtoffers naar brandwondencentra in onder andere België vervoerd. 

Behalve brandwonden hebben sommige patiënten ook ernstige ademhalingsmoeilijkheden. 
Door het inademen van hete rook en giftige lucht zijn de luchtwegen vernauwd, waardoor de 
slachtoffers te weinig zuurstof binnenkrijgen, en kooldioxide zich ophoopt in het bloed. 

Bij sommige slachtoffers is de ademhaling zo ernstig verstoord dat ze lijden aan een 
inhalatietrauma. Longblaasjes zijn in die gevallen dusdanig beschadigd dat ze zijn ontstoken, 
waardoor de wand van de blaasjes is opgezwollen. Ook kunnen de bloedvaatjes in de longen 
'lek' raken. In beide gevallen dringt de zuurstof minder gemakkelijk door in het bloed. In 
extreme gevallen kan het slachtoffer stikken. 

Om ervoor te zorgen dat de patiënten voldoende zuurstof in het bloed krijgen, wordt er lucht 
in de longen gepompt. Deze slachtoffers worden op de intensive care in slaap gehouden en 
beademd. 

Volgens Wiegman valt het aantal gevallen met een zogeheten full-blown inhalatietrauma mee, 
al is het volgens hem bij brandwonden moeilijk om meteen een goede diagnose te stellen. De 
ernst van de verwondingen openbaart zich bij brandwonden pas na een paar dagen. 



Als de patiënt de eerste fase overleeft, is er een lange behandeling nodig om een beetje op te 
knappen, aldus de fysioloog H. Folgering van het Universitair Longcentrum in Nijmegen. 'De 
lichte klachten verdwijnen snel, herstel van de ernstige klachten kan weken duren.' 

Chirurg M. Hunfeld van het Brandwondencentrum in Beverwijk verwacht dat er met name 
onder de gevallen met ernstige longklachten en zware derdegraads brandwonden nog meer 
doden zullen vallen. Voor zover hij kan overzien, zijn er vijf tot tien zwaargewonden die een 
zeer geringe kans hebben de gevolgen van de brand te overleven. 

 


