
Ledenbestand door de jaren heen. Door de jaren heen heeft de term 

‘lid’ niet altijd de betekenis gehad zoals we die volgens de huidige 

statuten hanteren. Anno nu heeft een lid stemrecht. Daarnaast zijn er 

mensen die de Vereniging �nancieel ondersteunen zonder stemrecht.

35 JAAR VERENIGING VOOR MENSEN MET BRANDWONDEN
Een reis door de tijd
door Hendriët Wanders en Marlène van Vijfeijken 

Dit jaar viert de Vereniging van Mensen met Brandwonden 

haar 35-jarig bestaan. Een mooi moment om even bij stil te 

staan. Want wat is er veel veranderd in die 35 jaar! Niet  

alleen in de medische behandeling van brandwonden. Ook 

in de psychosociale zorg en aandacht voor mensen met 

brandwonden en hun naasten, gezins- of familieleden en 

zeker binnen de Vereniging zelf. Een duik in de archieven 

van de Vereniging voor een reis door de tijd. 

1969

 

 

1974: oprichting Brandwondencentrum Beverwijk 

1977: oprichting Vereniging van Ex-Brandwondenpatiënten

1978-1979

 

 

1980

 

1982: eerste lustrum
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1983

1984-1992

1993-2005: nieuwe namen 

 

 

2005-2012

2013 en verder 

Reis niet compleet

De beschreven reis is ongetwijfeld te 

summier in vergelijk met de herin-

neringen van menig lid. Wij nodigen 

dan ook iedere lezer uit om zijn/haar 

herinnering, bijzondere anekdote of 

eigen ervaring rondom brandwonden 

en deze Vereniging met ons te delen om 

de geschiedenis levendig te houden. Reacties 

zijn welkom bij de redactie via de mail:  

redactie@mensenmetbrandwonden.nl of  

via de post: Postbus 264, 1940 AG Beverwijk.

DANK AAN ALLEN DIE HET MOGELIJK MAAKTEN DAT DE VERENIGING IS ZOALS ZIJ NU IS!

 te 

en 

aar 

f 

n 

n om 

. Reacties 

 mail: 

n.nl of 

Beverwijk.

ZOALS ZIJ NU IS!

Doelstellingen 

bij oprichting 

Vereniging van 

ex-brandwond-

patiënten

35 JAAR VERENIGING VAN MENSEN MET BRANDWONDEN



VOORZITTERS DOOR DE JAREN HEENHEENVOORZITTERS DOOR DE JAR
12 februari 1977 oprichting vereniging12 februari 1977 oprichting vereniging

Aanvang Einde Voorzitter

februari 1977 1978
de heer W.J. Lith (op 31 jarige leeftijd overleden; 1 jaar na aantreden 1 jaarde heer W.J. Lith (op 31 jarige leeftijd overleden; 1 jaar na aantreden 

als voorzitter van de Vereniging)

januari 1978januarjan 1 maart 1980 de heer H.W.A.M van der Togt

aart 19801 maar1 m 1986 Ton Mulder

1986 1987 Jeane Hamers

1987 1994 Frans Bögels

december 1993 1994 Paul Speelman ad interim

1994 8 maart 1997 Emma DekEmma DEmma Dek

maart 1997 1 januari 1998 Emma Dek waarnemend voorzitterEmma D

januari 1998 2002 Jeane Hamers

april 2002 maart 2011 Ineke Meijerink-Veldink

april 2011 heden Hein Zoete

ACTIEVE LEDEN GEËERD
Zij ontvingen een speldje van én namens de Vereniging van Mensen met Brandwonden voor hun inzet voor deze Vereniging.

Naam Jaar Reden

Tom Mulder 1986 scheidend voorzitterend vooreidend voorzitter

Paula Rison 1991
scheidend bestuurslid; actief om huidtherapie op de kaart te zetten en 

haar inspanningen om de Huidfederatie van de grond te krijgen

Wil Tol 1991 scheidend contactpersoon 

Hanneke Vinks 1991 scheidend contactpersoon 

Mary Scheenaard- Wielaart 1997 scheidend secretaris

Paul Speelman 1998 scheidend bestuurslid

Corina Speelman 1999 scheidend jeugdcontactpersonen

Wil van Engelen 2001 gestopt als actief (bestuursl)lid. Via de post.

Jeanne Hamers (nieuw speldje) 2002 scheidend bestuurslid en voorzitter

Marianne van de Berg (nieuw speldje) 2002 scheidend contactpersoon na meer dan 13 jr.

Nico van den Berg 2004 scheidend penningmeester

Hans Slingerland 2004 scheidend eindredacteur

Marie-José Oldenburger 2004 na 14 jaar trouwe dienst als bestuurslid (secretariaat)

Henk Slappendel 2005 zeer actief lid en fondsenwerver voor de Vereniging

Marja Kazemier 2006 scheidend bestuurslid (2 jaar) en daarvoor vele jaren contactpersoonntactpereidend bestuurslid (2 jaar) en daarvoor vele jaren contactpersoon

Ineke Meijerink - VeldinkkIneke Meijerink - Veldink 2011 scheidend voorzitter; totaal 15 jaar bestuurslid

Frank van de Peppel 2011 scheidend bestuurslid na 9 jaar inzet
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DOOR DR. HERMANS BEN IK TOEN MAAR LID GEWORDEN
Ria Bode, lid van het eerste uur
Interviewer: Miranda Kamerbeek

“Bent u al lid?” vraagt dr. Hermans (toen nog geen profes-

sor) aan Ria Bode (1941). Dat vraagt hij telkens als Ria 

voor controle bij hem komt. “Heel mooi”, zegt Ria nu.  

“Hij maakte echt reclame voor de vereniging.” Dat was in 

het eerste jaar van de vereniging, in 1977. “Doordat dr.  

Hermans dat steeds vroeg ben ik toen maar lid geworden.”

Opvallende gebeurtenis

Vooral gezellig

niet in de omgeving van 

Contactpersoon

“Heel mooi, dr. Hermans maakte echt 

reclame voor de vereniging.”

Bewondering

Ria Bode

Prof. dr. Rudy Hermans, oprichter van o.a. de Brandwonden  

Stichting. Overleden op 8 januari 2008.
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BOUWEN EN VERBINDEN
Jeanne Hamers, voorzitter van 1986 - 1987
Interviewer: Liesbeth de Wijs

Jeanne Hamers is per toeval voorzitter geworden van de 

Vereniging van Mensen met Brandwonden. En daar zet ze 

ook meteen haar eerste kanttekening bij. “Eigenlijk ben 

ik er zomaar ingerold” vertelt ze onder het genot van een 

lekker broodje en een kop kof�e op het centraal station 

in Utrecht. “Er was niemand van de toenmalige bestuurs-

leden beschikbaar, dus of ik het wou doen. Ik heb wel 

ja gezegd maar ik vond en vind eigenlijk nog steeds dat 

iemand òf zelf brandwonden moet hebben òf een kind/

echtgenoot moet hebben met brandwonden. Je bent im-

mers het uithangbord van de vereniging. Maar ik heb het 

graag gedaan hoor.” 

 

“In 1983 is de Brandwonden Stichting 

voor het eerst gaan collecteren in zo’n 

50 gemeenten.”

Ponskaarten

 

 

 

 

Erin gerold

 

Consulenten 

Jeanne Hamers
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Bijdehandje

Hobbyclubje

Behoefte

de gelegenheid om vragen te stellen maar vooral om 

België kopieert succes

“Het is iets wat we met z’n allen gedaan 
hebben, in een tijd waarin het ook kon.”

Professionele club

OPROEP: ORGANISEER MEE!
Scarwars kwam mede tot stand door de inzet rs kwaScarwars kwam mede tot stand door de inzet 
van leden in samenwerking met de coördinator en in van leden in samenwerking met de coördinator 

van de Vereniging. Organiseert u mee met een 

activiteit bij u in de buurt voor uw doelgroep? 
Ideeën zijn welkom.

Geïnteresseerden kunnen zich bij Marjorie Holtus 

melden via info@mensenmetbrandwonden.nl 
of per telefoon 06 28 92 44 94.

GEEN KREISPRIJS 2012
Dit jaar wordt er geen Kreisprijs uitgereikt voor het 

beste brandwondenonderzoek van afgelopen jaar. 

De reden is dat er voor het eerst onvoldoende in-

zendingen zijn, om deze prijs uit te kunnen reiken. 

GEEN KREISPRIJS 2012
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IN GESPREK MET FRANS BÖGELS EN PAUL SPEELMAN
Voorzitter en (vice)voorzitter van 1987 - 1994
Interviewer: Liesbeth de Wijs

Allebei zijn ze voorzitter en waarnemend voorzitter van de 

Vereniging van Mensen met Brandwonden geweest. En om-

dat ze eigenlijk tegelijk zijn begonnen en heel veel hebben 

samengewerkt, is dit een dubbelinterview. 

Nieuwe statuten

 

Liefdewerk oud papier

 

 

 

Lotgenotencontact

 

Professioneler

 

Gemis

Vieze handen

 

Frans Bögels en 

Paul Speelman (rechts)
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EEN FLINK KIND
De heer Vos, lid van het eerste uur
Interviewer: Josien van Raalte

De heer Vos is 84 jaar en woont in een verzorgingstehuis in 

Haarlem. Ik bezoek hem daar, maar kom niet erg gelegen 

want er begint net een voorstelling “reis door Europa” met 

muziek uit verschillende landen. Als de heer Vos hoort dat 

ik namens de Vereniging kom, neemt hij me mee naar een 

rustig plekje. Terwijl de stem van Edith Piaf tot ons door-

dringt, vertelt de heer Vos dat hij één van de allereerste 

was die lid werd. Hij had erover gelezen en zich onmiddel-

lijk aangemeld. “Ze waren maar wat blij met mij, maar ik 

ook met hen. Het is een groot goed dat de Vereniging naast 

gezelligheid ook begeleiding biedt.”

Geen herinnering

Nul operaties

 

 

 

 

Veel meegemaakt

 

 

 

 

“Ze waren maar wat blij met mij, maar 

ik ook met hen. Het is een groot goed 
dat de Vereniging naast gezelligheid  

ook begeleiding biedt.”

De heer Vos, lid van het eerste 
uur en tevens ex-bestuurslid.
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Voorzijde Verenigingsblad 1992, weer A5 Voorzijde Verenigingsblad 1996 Voorzijde Verenigingsblad 1998

Voorzijde Verenigingsblad 1977 Voorzijde Verenigingsblad 1978 Voorzijde Verenigingsblad 1984

Blad heet voortaan ‘En toch…’
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Voorzijde Verenigingsblad 1988

in een nieuw formaat (=A4)

Voorzijde Verenigingsblad 2003 Voorzijde Verenigingsblad 2004,

wederom op A4 gedrukt

Voorzijde Verenigingsblad 2005

De ‘En toch…’ kennen we vanaf nu onder  

de naam ‘Infocus’

Voorzijde Verenigingsblad 1985

De Vereniging heet vanaf nu 

Vereniging van brandwondpatiënten

Voorzijde Verenigingsblad 1985

De Vereniging heeft een eigen logo 
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35 JAAR GELEDEN AL INTERESSE OM LID TE WORDEN
Marjan Sluiter, lid van het eerste uur 
Interviewer: Josien van Raalte

Marjan Sluiter is moeder van twee kinderen. Haar zoon 

Frank van de Peppel, ons voormalig bestuurslid van 2002 

tot 2011, liep als jong kind brandwonden op. Marjan was 

onderwijzeres en directeur van een basisschool. Ze is nu 

gepensioneerd, maar staat actief in het leven. Haar motto 

is dat je oplossingen moet zoeken voor problemen. Ze zit 

namens de Vereniging als ouder in een panel en werkt  

vanuit die rol mee aan het opstellen van een richtlijn voor 

de eerste opvang in een ziekenhuis na het krijgen van 

brandwonden. Ook is ze actief in haar eigen bewoners- 

vereniging, werft ze fondsen voor scholen in Zambia en 

past ze elke week op haar kleinkinderen.

Ik denk altijd in oplossingen.

 

Hoe deed ze dat? 

Marjan Sluiter met zoon Frank en dochter Claudia 

in New York (2001).

Broer en zus, Frank en Claudia van de Peppel, 

eind jaren zeventig.
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Wat betekende het voor het anderhalf jaar jonger zusje Claudia 

om een broer te hebben met brandwonden?

“Weet je, als mensen zo naar je kijken, 

mag je daar best iets van zeggen.”

Heb je je schuldig gevoeld?

Wat was haar motivatie tot lidmaatschap van de vereniging 

toen ze uiteindelijk lid werd? 

 

 

 

Marjan Sluiter
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THUISKOMEN
Emma Dek, voorzitter van 1994 - 1998
Interviewer: Miranda Kamerbeek

De Vereniging bestond ongeveer 5 jaar toen Emma Dek, 

ongeveer 20 jaar en studente in Groningen, voor het eerst 

een ledenvergadering bezocht. Bij het ontdekken van de 

Vereniging had ze echt een gevoel van ‘thuiskomen’. Tot dan 

had ze gedacht de enige te zijn in Nederland die met brand-

wondenproblemen worstelde: “Het was �jn om niet alles te 

hoeven uitleggen. Je kon op gelijke voet met elkaar praten.” 

Anderen deze ervaring ook laten beleven was één van Emma’s 

doelen tijdens haar actieve periode in de Vereniging.

Iets voor jou?

 

 

 

Bekendheid

Knippen en plakken

 

 

Bijlmerramp

Huiskamer-gebeuren

 

 

 

Toekomst

“Het was !jn om niet alles te hoeven 

uitleggen. Je kon op gelijke voet met 

elkaar praten.”

“Nu is alles veel professioneler. Neem  

alleen al Infocus: dat is echt een blàd. 

Wij hadden een soort ‘clubkrantje’.”
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LOTGENOTENCONTACT MOET BLIJVEN
Dick en Tobias Baars, leden van het eerste uur
Interviewer: Marlène van Vijfeijken

Dankbaarheid. Dat was in 1979 voor Dick Baars de belang-

rijkste reden om lid te worden van de Vereniging van  

Mensen met Brandwonden. Dankbaarheid voor de goede  

behandeling van zijn zoon Tobias. Die is inmiddels helemaal 

genezen. Dick noemt zich echter geen lid van de Vereniging. 

“Ik ben donateur. En dat blijf ik mijn leven lang.”

“Het is iets wat we met z’n allen gedaan 

hebben, in een tijd waarin het ook kon.”

Kordaat optreden

Loeiende sirene

Steun en toeverlaat

Dankbaar

Levenslang donateur

 

Voorlichting

 

 

Succesverhaal

Dick (links) en Tobias Baars
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VAN RAMP TOT RECHT
door mr. Caroline Vermaase*

In 1992 stortte een vliegtuig neer in de Bijlmer. Diezelfde 

avond was er een live-programma op de tv met Jaap van 

Meekeren. Toevallig zou het in die uitzending over brand-

wonden gaan. Uiteraard stond het programma in het teken 

van de ramp twee uur eerder. De bevlogenheid en de com-

passie waarmee de artsen spraken over hun patiënten heeft 

enorme indruk op mij gemaakt. Ook werd duidelijk met 

welk soort problemen patiënten zoal te kampen hebben. 

Dat riep in mij het gevoel op om iets te willen betekenen 

voor deze groep getroffenen. 

 

 

Wat is er in de juridische wereld voor slachtoffers veranderd?

Zorgverzekering

 

 

Verhaal van schade

 

 

 

 

Het strafproces

 

Advocatuur

*  Caroline Vermaase werkt als letselschadeadvocaat. Zij zet zich in 

voor slachtoffers en werkt niet voor aansprakelijke partijen. Haar 

kantoor is Wolf Advocaten in Haarlem.

**  Daar waar ‘hij’ staat, wordt ook ‘zij’ bedoeld.

Caroline Vermaase.
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IK BEN EEN DANKBAAR MENS
Mevrouw Van den Berg, lid van het eerste uur
Interviewer: Marlène van Vijfeijken

Bij toeval stuitte mevrouw Van den Berg rond 1973 op een 

tv-uitzending met professor Hermans. Zijn verhaal raakte 

haar diep. “Het was alsof het over mij ging: ik herkende 

me er compleet in.” Toen aan het eind van de uitzending 

de mogelijkheid werd geboden om een reactie te geven, 

schreef ze een brief. Die brief leidde tot het lidmaatschap 

van de Vereniging van Mensen met Brandwonden. Een  

lidmaatschap dat tot op de dag van vandaag duurt. 

Buitengesloten

Koning te rijk

Duim

Jaarvergadering

 

Lotgenotencontact

Verbeterpunten

Opener

Mevrouw Van den Berg.
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ORGANISATIE WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK 

NAAR BRANDWONDEN IN NEDERLAND
door Esther Middelkoop en Marianne Nieuwenhuis (beide werkzaam bij VSBN)

Sinds de mens vuur heeft leren maken en gebruiken, lopen 

we vermoedelijk al brandwonden op. De behandeling van 

brandwonden wordt dan ook al in de ‘Papyrus Ebers ’ uit 

1500 voor Christus beschreven. Toch kan de Brandwonden-

geneeskunde gezien worden als een relatief ‘jong‘ specia-

lisme. De grote doorbraken in behandeling én het begrijpen 

van de effecten van brandwonden op de mens dateren uit 

de eerste en tweede Wereldoorlog. 

Geschiedenis

 

Doelstelling VSBN

Organisatie en planning van wetenschappelijk onderzoek

Regels

Toetsingscommissies

 

Figuur 1: Onderzoekstijdlijn – �ctief, ter illustratie 

T0  - idee voor onderzoeksproject

T3  - indienen subsidieaanvraag 

T11 - uitslag subsidieaanvraag: positief -> METC

  negatief -> terug naar af

T14 - aanvraag medisch ethische toetsing indienen

T17 - METC positief: studiemateriaal bestellen

T20 - start onderzoek

T0 T3 T11 T14 T17 T20
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