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Hoop op doorbraak na gedegen onderzoek Boegemzalf
DOOR HANS VAN KEKEN
BUNSCHOTEN -Hilversummer Kees Boegem gaat een poging doen om zijn brandzalf onderzocht te
krijgen door de Nederlandse Brandwonden Stichting (NBS). Bij de NBS zegt een woordvoerster open
te staan voor een gedegen onderzoek van de zalf die afgelopen weken hielp bij het snelle en goede
herstel van de ernstig verbrande Bunschoter Cornelius Koelewijn (10). "Er worden wel vaker
aanvragen voor onderzoek ingediend, en als de NBS het wetenschappelijk nut van de aanvraag inziet
kan het tot een onderzoek komen", meldt woordvoerster Marlies Kobussen van de Vereniging van
Samenwerkende Brandwondencentra Nederland.
Boegem, die niet gestudeerd heeft voor arts maar zich al enkele tientallen jaren verdiept in de
werking van stoffen op de (ernstig) verbrande huid, weet dat er de afgelopen tientallen jaren wel
enkele onderzoeken zijn geweest, maar dat het doorgaans om onderzoeken op proefdieren ging.
"Los van wat je daarvan vindt, is de huid van dieren als varkens nog eens totaal anders dan
mensenhuid." Boegem stelt dat zijn zalf, die niet wordt toegepast in brandwondencentra, beter helpt
bij brandwonden dan de huidige praktijk van zwachtelen en met water koelen. "De kou sluit
bloedvaten af, waardoor stoffen het lichaam moeilijker kunnen verlaten en slachtoffers eerder kans
lopen te overlijden. Het zou daarom fijn zijn als dit middel, dat in 2005 is gecertificeerd als medisch
hulpmiddel, zo snel mogelijk goed wordt onderzocht."
De publiciteit rond Cornelius Koelewijn vorige week die, na een ongeluk met brandende vloeistof,
door zijn vader werd ingesmeerd met Boegemzalf in plaats van hem naar een ziekenhuis te brengen,
biedt volgens Boegem de kans om eindelijk eens door te breken met zijn zalf. "Ik ben geen groot
bedrijf dat onderzoek kan financieren, het zal van zo'n stichting moeten komen. Maar mocht het
onderzocht worden, dan betekent dit een kans voor veel mensen die het ongeluk hebben
brandwonden op te lopen."
Bij Jeugdzorg, dat de zaak van de vader die zelf zijn zoon behandelt, nauwlettend in de gaten houdt,
zegt een woordvoerder dat er momenteel geen aanleiding tot ingrijpen is. "De jongen had al heel
snel geen koorts meer, er zijn daarover goede afspraken gemaakt." Volgens de woordvoerder is er
nooit sprake geweest van een dreiging met uithuisplaatsing, al beweerde Koelewijn dit eerder wel in
deze krant. " We zijn wel met een spoedeisend zorgteam gaan kijken, maar er was geen aanleiding
om handelend op te treden."

