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uniforme registratie, er moet een burns network opgericht 
worden met àlle stakeholders op het terrein, er moet de-
gelijke opleiding komen, financiering moet onder de loupe 
genomen en herbekeken – desnoods herverdeeld – worden. 
Het kan niet dat anno 2014 mensen helemaal aan de grond 
zitten omdat ze hun medische en paramedische kosten niet 
kunnen betalen. En het kan evenmin dat anno 2014 nog 
steeds patiënten behandeld worden door therapeuten die 
geen gespecialiseerde opleiding of vorming gevolgd heb-
ben. Slechts door goed opgeleide zorgverstrekkers kunnen 
we werken aan een kwalitatieve en excellente zorg en hier-
door de levenskwaliteit van mensen met brandwonden en 
littekens opkrikken.

Verder blijven we ook hard inzetten op wetenschappelijk 
onderzoek. Onze inspanningen worden in ieder geval in in-
ternationale wetenschappelijke middens opgemerkt. Tijdens 
het Europees Brandwondencongres EBA in Wenen brachten 
we maar liefst 7 Oscare-presentaties. Onderzoekster Jill 
Meirte won de Professionals Allied to Medicine - award voor 
beste wetenschappelijke abstract. Met buitenlandse onder-
zoeksopdrachten en consultancy voor bedrijven die pro-
ducten of toestellen ontwikkelen trekt Oscare volop de kaart 
van de internationalisering, waarin ‘sharing knowledge’ cen-
traal blijft staan. 

De projecten die op stapel staan zullen echter in grote mate 
uitvoerbaar zijn in functie van de middelen die opgehaald 
kunnen worden. Op vandaag moeten we het immers nog 
steeds stellen zonder structurele overheidssteun. We heb-
ben uw steun dan ook hard nodig!

Uiteraard willen we graag iedereen bedanken die heeft
bijgedragen aan het realiseren van onze doelstellingen 
van het afgelopen jaar, niet in het minst de vele vrijwilligers 
waarop we steeds weer kunnen rekenen! Zonder hen zou 
Oscare niet zoveel kunnen betekenen voor onze patiënten.

Voor u ligt het jaarverslag 2013 van Oscare, waarin we u 
zoals steeds willen informeren over onze verwezenlijkingen 
van het afgelopen jaar. 

Ook in 2013 kende onze patiëntenpopulatie reeds voor het 
zesde jaar op rij een groei. Maar liefst 769 mensen, waarvan 
40% kinderen, vonden de weg naar Oscare voor evaluatie 
en opvolging van hun brandwonden of littekens. Dankzij de 
nieuw opgezette ‘littekenspreekuren’ in samenwerking met 
De VoorZorg konden we onze dienstverlening verder uit-
breiden. 

In de zomer van 2013 trokken we opnieuw doorheen Vlaan-
deren met onze preventiestand en met de Flamio roadshows. 
Met maar liefst 40 evenementen, waaronder massabijeen-
komsten als Pennenzakkenrock, Popeiland en Sfinks, 
hadden we via deze events een bereik van zo’n 300.000 
mensen. Ook in 2014 willen we meer dan ooit mensen 
wijzen op de eigen verantwoordelijkheid die ze hebben om 
te komen tot een ‘brandveilige samenleving’.

Na de succesvolle lancering van ons opleidingscentrum 
Scar Academy in Vlaanderen en Cica-démie in Wallonië 
gingen we begin 2013 internationaal! Scar Academy UK 
werd in het leven geroepen, in samenwerking met de Engelse 
charity foundation ‘The Katie Piper Foundation’, naar het 
gelijknamige Britse model en TV-presentatrice Katie Piper, 
zelf slachtoffer van een aanslag met zwavelzuur. Met liefst 
een 80-tal deelnemers uit Groot-Brittannië, Wales, Ierland 
en Schotland kunnen we over deze eerste editie gerust van 
een enorm succes spreken. De basis is alvast gelegd om 
deze samenwerking ook in de toekomst verder uit te werken 
en te verstevigen door o.a. het opzetten van diverse work-
shops. In totaal werden ondertussen reeds 219 therapeuten 
opgeleid.

Een recent rapport van het KCE Kenniscentrum Gezond-
heidszorg bracht een aantal hiaten in de brandwonden-
zorg aan het licht: er moet werk gemaakt worden van een
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1

1.1 Missie

Oscare tracht op een zo laagdrempelig mogelijke 
manier toegankelijke en betaalbare zorg aan te bieden 
voor kinderen en volwassenen met brandwonden 
buiten een ziekenhuiscontext. 

Daarnaast wil zij bijdragen aan de verbetering van de 
kwaliteit van leven voor volwassenen en kinderen met 
brandwonden en littekens.

1.2 Waarden

Mensgericht
‘mensen staan centraal’
Oscare stelt zowel haar medewerkers als de patiënten 
centraal in de organisatie. Het menselijke kapitaal is 
de grote kracht achter de organisatie.
 
Betrokkenheid 
‘mensen met een hart voor de organisatie’
Een grote dynamiek ontstaat door de kracht, inspan-
ningen, betrokkenheid van geëngageerde mensen te 
bundelen, waardoor we samen de organisatiedoelen 
realiseren.

Kwaliteits- en innovatiegericht
‘meten is weten’ 
Oscare biedt steeds de meest kwalitatieve zorg aan 
haar patiënten en gaat ook continu op zoek naar de 
best mogelijke behandelingsvormen. We stellen ons 
daarbij ook voortdurend tot doel de kwaliteit van deze 
behandelingen te verbeteren door een stevige weten-
schappelijke onderbouwing. 

Ondernemend
‘steeds bereid tot actie’
Oscare is een dynamische organisatie die niet bij 
de pakken blijft zitten. Op de verschillende terreinen 
waarop zij actief is (nazorg, onderzoek, opleiding en 
preventie), neemt zij doelgerichte initiatieven. 
Zo draagt zij haar steentje bij aan een betere samen-
leving en tracht zij een maatschappelijke meerwaarde 
te creëren.

Oscare heeft haar activiteiten en werkzaamheden 
georganiseerd rondom 4 grote pijlers:
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In het ambulant medisch behandelcentrum van Oscare staat een 
medisch en paramedisch team in voor de zorg en omkadering van 
elke patiënt en zijn of haar familie. Dit team bestaat uit brandwon-
denartsen, kinesitherapeuten, een psychologe, ergotherapeute, 
technisch orthopediekers, verpleegkundigen en vrijwilligers.

2.1 Medische consultaties
Ook in 2013 kenden we opnieuw groei in patiëntenaan-
tal. Maar liefst 769 patiënten kwamen op consultatie bij 
de artsen, een stijging van 5% ten opzichte van 2012, 
waarvan 40% kinderen en 60% volwassenen. In totaal 
waren er 1745 consultaties bij de artsen. 

Ten opzichte van 2010 is het aantal ongevallen in de 
privésfeer verdrievoudigd, tot 79% van het totaal aantal 
ongevallen. De belangrijkste oorzaken van verbranding bij

Kinderen
Het aantal kinderen ten opzichte van volwassenen steeg van 
37% in 2012 naar 40% in 2013. Met in totaal 311 kinderen 
steeg het aantal opgevolgde kinderen met 15% ten opzichte 
van 2012. 56% van de ongevallen vond plaats in de keuken 
of woonkamer. De belangrijkste oorzaken van verbranding bij 
kinderen zijn hete vloeistoffen (57%), gevolgd door contact 
verbrandingen (15%). 50% van de ongevallen bij kinderen zit 
in de leeftijdsgroep van 0 tot 4 jaar. De belangrijkste oorzaak in 
deze leeftijdsgroep is verbranding door hete vloeistoffen (69%).
In de onderstaande tabel wordt duidelijk weergegeven dat 
de grootste groep brandwondenpatiëntjes terug te vinden is 
in de leeftijd van 1 tot 3 jaar.  In deze fase houden kinderen 
ervan om de wereld te ontdekken, met jammer genoeg 
soms kwalijke gevolgen.

locatie ongeval

kinderen
volwassenen

3% 2%

32%

18%

24%

5%

1% 1%

6% 6%

1% 2% 1%

19%

badkamer keuken slaapkamer woonkamer tuin verkeer werk

verdeling consultaties volwassenen versus kinderen

kinderen
volwassenen

2008 2009 2010 2011 2012 2013

verdeling consultaties volwassen versus kinderen in 2013

kinderen
volwassenen

60%
40%

aantal kinderen
aantal volwassenen
aantal consultaties

311
458
1745

oorzaak ongeval

kinderen
volwassenen

8%

57%

20%
15%

7%
2% 1% 2%

13%

hete vloeistof contact vlamverbranding electrisch chemisch

19%

ongeval per leeftijd (kinderen)

<1jaar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13+

22%

5%

16%

7%
5% 5% 5%

3%
4%

5%

2%
2%

5%

12%

Volwassenen
Het totaal aantal opgevolgde volwassenen daalde licht, 
van 462 in 2012 naar 458 in 2013. Een daling van 1%. 
Het aantal slachtoffers van arbeidsongevallen daalde 
eveneens. Van 111 ongevallen in 2012 naar 97 ongeval-
len in 2013, een daling van 13% ten opzichte van 2012. 
Het aantal ongevallen in de privésfeer blijft opmerkelijk 
stijgen. Van 300 in 2012 naar 334 in 2013. Dit is een stij-
ging van 11%. 

volwassenen zijn hete vloeistoffen (20%) en vlamverbranding 
(19%). Het grootste deel van de ongevallen in de privésfeer 
doet zich voor in de keuken (18%) en in de tuin (6%).

arbeidsongeval mutualiteiten geen bijdrage

verdeling status
ongeval bij 
volwassenen

2008
2009
2010
2011
2012
2013
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2.2 Littekenspreekuur
Mutualiteit De VoorZorg en Oscare sloegen de handen 
in elkaar en organiseerden als extra dienstverlening 
naar hun leden littekenspreekuren in de Well2DAY-centra. 
Brandwondenartsen  Dr. Lafaire  en  Dr. De Cuyper 
bespraken met de patiënten de mogelijkheden en de 
te verwachten resultaten én verwezen hen eventueel 
door voor verdere behandeling. Consultaties vonden 
plaats in de gebouwen van De VoorZorg te Mechelen, 
Herentals, Heist-op-den-Berg of bij Oscare. 52 patiën-
ten maakten gebruik van deze dienstverlening. “Sinds dit jaar organiseren we samen met De Voor-

Zorg littekenspreekuren, waardoor een nieuwe groep 
patiënten met voornamelijk oudere littekens de weg 
naar Oscare vindt. Dit kadert volledig binnen onze 
visie om een brede, laagdrempelige en toegankelijke 
dienstverlening aan te bieden.”

Oscare biedt patiënten die dat wensen volledig gratis 
ondersteuning of begeleiding om te leren omgaan met hun 
brandwonden en hen te helpen dit trauma een plaats te 
geven. In 2013 werden in totaal 82 psychologische consulten 
gegeven. Gemiddeld kwamen cliënten 2 keer op consultatie. 
Na 13 jaren van trouwe dienstverlening besloot psychothera-
peute Nicole Gregoire andere oorden op te zoeken. Psycho-
loge Sophie De Vylder, die nog stage liep in Oscare en een 
interim deed in het brandwondencentrum van ZNA Stuiven-
berg, kwam onze ploeg vanaf oktober 2013 versterken.

Dr. Cindy Lafaire

Hoofd medisch team Oscare

Nicole Gregoire

Psychologe

“Dertien jaar lang was Nicole de rots in de branding voor 
vele patiënten, nu eens als coach, dan weer als gids 
of hield ze een spiegel voor. Meer dan 5000 patiënten 
kruisten haar pad. In 2013 nam ze de beslissing om een 
ander pad in te slaan en te verhuizen naar het zonnige 
Zuiden. We zullen haar en haar ervaring missen. 
Bedankt Nicole en welkom Sophie.”

“In 2013 zagen we een grote stijging in het aantal be-
handelingen. Er werden ook meer chirurgische littekens 
behandeld. De implementatie van shockwave therapie in 
onze behandelingen vergroot alweer onze kans op een 
beter resultaat.”

2.4 Kinesitherapie

Aantal cliënten:        41
Aantal consultaties:    82

In 2013 zagen we opnieuw een gevoelige stijging van het aantal patiënten (+23%) en het 
aantal behandelingen (+11%). De instroom van een relatief groot aantal nieuwe “litteken-
patiënten” lag aan de basis hiervan. De grotere bekendheid van het innovatieve karakter 
van de behandelingen bij Oscare speelt hier zeker een rol, alsook een betere doorverwij-
zing door de periferie.

Aantal unieke patiënten:  117
Aantal behandelingen:   4750

behandelingen kine Oscare 2013
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Onderzoek3

Om steeds de best mogelijke kwaliteit in nazorg te kunnen bieden, investeert Oscare 
sterk in de uitbreiding van haar onderzoeksafdeling.

3.1

In 2013 telden we maar liefst 8 lopende studies. 
Voor de onderzoeken naar de effecten van depres-
somassage, lasertherapie, microneedling en radiale 
shockwave therapie werden er patiënten geïncludeerd.
Een onderzoek naar de betrouwbaarheid van de 
Semmes-Weinstein ® aesthesiometer op brandwon-
denlittekens werd in de loop van het jaar uitgevoerd en 
de resultaten ervan zijn eind augustus gepresenteerd 
op het Europese brandwondencongres te Wenen. 
Deze presentatie, gegeven door Jill Meirte, won trou-
wens een “PAM prize award”. Mooie bekroning van 
sterk teamwork! 

Studies

De eerste resultaten van de vergelijkende studie tus-
sen de Gecko ® Nanoplast ® (een siliconen verband) 
en de silicone gel sheets werden tevens gepresen-
teerd op bovenvernoemd congres.

3.2 Internationalisering

In samenwerking met een “Research Fellow” van North 
Bristol NHS Trust werd er eveneens een onderzoek 
opgestart naar de betrouwbaarheid van een nieuw 
“duo-meettoestel” voor het meten van roodheid en wa-
terdampverlies.
Tenslotte werd er ook een overeenkomst getekend met 
het Zwitserse bedrijf “Storz Gmbh” voor een onderzoek 
naar de effecten van extra-corporale shockwave thera-
pie op littekens.

In 2013 werden een aantal resultaten gepresenteerd 
op congressen:

14 – 17 mei 2013 
Annual meeting British Burn Association – Liverpool
P. Moortgat, R. Fanstone. Scar Modulation, European 
Style (British Burn Association Annual meeting at 
Liverpool 15-17 May 2013 keynote lecture)

28 – 31 augustus 2013 
European Burns Association Congress - Vienna
P. Moortgat, M. Anthonissen, J. Meirte, C. Lafaire, L. 
De Cuyper, K. Maertens. Can a cohesive compressive 
silicone bandage outperform silicone gel sheets in the 
treatment of burn scars? A preliminary report (Euro-
pean Burns Association Congress at Vienna 28-31 
August 2013 oral presentation)

K. Maertens, P. Moortgat, C. Lafaire. OSCARE, a 
holistic approach in burns after-care (European Burns 
Association Congress at Vienna 28-31 August 2013 
oral presentation)

M. Anthonissen, J. Meirte, P. Moortgat, C. Lafaire, K. 
Maertens, D. Daly, E. Van den Kerckhove. The effects 
of depressomassage on color in burn scars (European 
Burns Association Congress at Vienna 28-31 August 
2013 oral presentation)

J. Meirte, S. Meir, L. De Cuyper, C. Lafaire, P. Moort-
gat, K. Maertens, G. Hubens, U. Van Daele. Is the 
Semmes-Weinstein aesthesiometer a reliable instru-
ment for determining tactile sensitivity in patients with 
burns and matched controls? (European Burns As-
sociation Congress at Vienna 28-31 August 2013 oral 
presentation) Award winning presentation!

J. Meirte, N. Van Loey, K. Maertens, P. Moortgat, G. 
Hubens, U. Van Daele. To know or not to know when 
measuring QOL in patients with burns. (European 
Burns Association Congress at Vienna 28-31 August 
2013 oral presentation)

R. Fantone, P. Moortgat, K. Maertens. The impact of 
an international educational program on
transforming practice and outcome in scar manage-
ment (European Burns Association Congress at 
Vienna 28-31 August 2013 oral presentation)

Congressen3.3

EBA PAM Award-winnaar
Jill Meirte
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4

2013 was een druk jaar voor Scar Academy. Het begon alle-
maal op 22 en 23 februari toen in Londen de allereerste Scar 
Academy UK werd georganiseerd in samenwerking met ‘The 
Katie Piper Foundation’ en Queen Mary University. Het werd 
een overrompelend succes met maar liefst 78 deelnemers 
komende vanuit alle hoeken van het Verenigd Koninkrijk. De 
presentaties werden gegeven door een internationaal team 
van gerenommeerde sprekers uit vier landen. Uit de feed-
back die we van de deelnemers kregen, bleek dat iedereen 
laaiend enthousiast was over dit initiatief. Plannen voor een 
tweede editie in het Verenigd Koninkrijk worden nu reeds 
gesmeed.

In Vlaanderen werden er ook dit jaar zowel een multidiscipli-
naire basismodule als een workshop voor kinesitherapeuten 
georganiseerd. Beide evenementen werden druk bezocht 
met respectievelijk 20 en 15 deelnemers.

4.1

Voor de Franstalige versie Cica-démie werd er, naast 
de bestaande samenwerking met de Waalse brand-
wondencentra, dit jaar ook een alliantie aangegaan 
met UCL te Louvain-La-Neuve. Dit gaf deze tweede 
editie, die in het najaar doorging, een geweldige boost 
met maar liefst 32 deelnemers. 

Cica-démie

We mochten dit jaar ook een aantal nieuwe ‘key sup-
porters’ van onze opleidingen verwelkomen. Buiten 
de trouwe steun van Caroskin, Technische Orthope-
die België en Pinocchio, mogen we nu ook Stichting 
Brandwonden en Courage & Khazaka (D) bedanken 
voor hun vertrouwen.

Partners4.2

cica-démie

In totaal volgden tot op heden wereldwijd reeds 219 zorg-
verstrekkers één of meer van onze opleidingen. Zij worden 
toegevoegd aan de database Netwerk Therapeuten die ge-
consulteerd kan worden via de website www.scaracademy.be. 
Via deze website kunnen littekentherapeuten in de buurt 
gevonden worden.

scar
academy

2010 2011 2012 2013

120

100

80

60

40

20

0

evolutie aantal deelnemers Scar Academy

Scar Academy UK 2013 - London

Groepsfoto workshop november 2013

Netwerk littekentherapeuten

Scar Academy



jaarverslag 1020
13

Your scar, our care

5 Preventie - Brandveilig leven

Jaarlijks zijn er in België ongeveer 12.000 woningbranden en vallen er 120 dodelijke 
slachtoffers hierdoor. Brandveiligheid zou een hogere plaats moeten krijgen op de 
maatschappelijke ladder. Oscare probeert alvast om het thema “brandveilig leven” aan 
een breed publiek kenbaar te maken via allerlei zinvolle initiatieven. Het totale bereik 
lag ongeveer op 300.000 mensen. Zo organiseert Oscare preventielessen en infoses-
sies, zet ze maatschappelijke sensibiliseringscampagnes op en organiseert roadshows 
doorheen het land.

5.1

Oscare geeft jaarlijks heel wat preventielessen aan 
scholen en verenigingen. In 2013 gaven we een 40-tal 
lessen aan zo’n 1.200 leerlingen van het kleuter, la-
ger en middelbaar onderwijs. De lessen worden voor-
namelijk door opgeleide vrijwilligers gegeven. Oscare 
streeft naar een uniforme preventieboodschap die ze 
aan alle leerlingen wil overbrengen. 

Naast preventielessen werden ook heel wat infosessies 
gegeven aan studenten voortgezette opleidingen, of 
specialisatiejaren o.a. schoonheidsverzorging, verpleeg-
kunde, kinesitherapie of ergotherapie, of voordrachten 
bij ouderverenigingen en serviceclubs.

Infosessies5.2

5.3

Iedereen houdt van barbecueën, zowel de hobbykok als 
de professionele kok. Maar verloopt dat ook altijd even 
veilig? Soms loopt een feestje wel eens uit de hand en 
eindigt het in mineur. Daarom wil de campagne ‘Veilig 
barbecueën’, in samenwerking met Barbecook, Oscare 
en Aveve, keukenpieten bewust maken van de gevaren 
ervan. Door op voorhand enkele veiligheidsmaatrege-
len te nemen, kan het barbecueseizoen zonder al te 
veel problemen verlopen. 

Voor meer info surf je naar:
www.veiligbarbecuen.be

Vrijwilliger en ex-beroepsbrandweerman Frank leert kinderen 
veilig blussen met het blusdeken.

Vrijwilliger Guy tijdens één van zijn vele  preventielessen.

Campagne
Veilig Barbecueën

Preventielessen
Oscare
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5.4

Je kent het wel: die eerste zomerse dag, of het begin 
van je vakantie en eindelijk die eerste zonnestralen op 
je huid. Eindelijk samen met je familie genieten van die 
welverdiende vakantie. Om ten volle te kunnen genie-
ten van de zon, kun je de zon beter te vriend houden! 
Zon daarom met mate!

Zonnecrème smeren tijdens één van de vele kinderfestivals.
Hier Bengelpop in Balen.

Voor meer info surf je naar:
www.slimzonnen.be

In maart en in oktober 2013 gaf Oscare de Brandwonden-
krant uit, een infokrant over de behandeling en nazorg 
van brandwonden, boordevol preventietips en informatie 
over de werking van Oscare vzw, met getuigenissen van 
patiënten, vrijwilligers en hulpverleners, en tips rond 
Eerste Hulp bij Brandwonden.

Lancering Brandwondenkrant5.5

5.7

Oscare was aanwezig tijdens opendeurdagen bij ver-
schillende brandweerkorpsen (o.a. Dendermonde, 
Zoersel, Mol, Brugge, Buggenhout, Tongeren, Essen, 
Hemiksem,…) met een preventie- en infostand, Flamio 
en/of de Flamio-mobiel. De bezoekers van deze open-
deurdagen kregen steeds heel wat brandpreventietips 
mee naar huis.

Op de foto met Flamio 
tijdens opendeurdag van de brandweer van Buggenhout.

Flamio, het blauwe brandweerolifantje en mascotte van 
het Kinderbrandwondenfonds (kinderfonds van Os-
care), helpt kinderen om bewuster te leren omgaan met 
brandgevaarlijke situaties in en rond de thuiswoning.
In 2013 lanceerde Oscare de Flamio-mobiel, een mo-
biele rooksimulator, waarmee heel Vlaanderen rond-
getrokken werd naar allerlei events. Waaronder kinder-
festivals en braderijen, met als doelstelling mensen op 
zeer laagdrempelige manier zelfbewuster te maken 
omtrent hun eigen brandveiligheid. Bij de roadshows 
konden mensen o.a. hun vaardigheden testen tijdens 
demonstraties. Tijdens een simulatie van een friet-
ketelbrand konden mensen leren hoe een brandje te 
blussen met een branddeken. Via een interactieve en 
educatieve familieshow werden de mensen op ludieke 
wijze warm gemaakt rond het thema brandveiligheid.

Campagne
Slim Zonnen

Opendeurdagen
bij de brandweer

Voor meer info surf je naar:
www.flamio.be

Flamio-Mobiel 
mobiele rooksimulator

5.6
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5.8

Oscare was één van de 24 geselecteerde advertenties 
voor de Standaard Solidariteitsprijs 2013. LDV United 
zorgde voor de mooie advertentie.

Oscare trok deze zomer met de Flamio-roadshow 
opnieuw naar de kinderfestivals om kinderen op een 
ludieke manier aan te zetten om zich voldoende in te 
smeren. Oscare was aanwezig met een smeerstand en 
een smeerteam op tal van evenementen. Zo smeerden 
ze, dankzij de steun van Avène, liters zonnecrème op 
de kinderfestivals Bengelpop in het recreatiedomein De 
Keiheuvel in Balen, Popeiland in Domein Puyenbroeck 
in Wachtebeke, Pennenzakkenrock aan het Zilvermeer 
in Mol, Your’in Kidsfestival in het Sportacentrum in 
Tongerlo, Spruitenbal in Geraardsbergen, Buitenbeen-
pop in Leopoldsburg, en tijdens familiefestival Sfinks 
Mixed in Boechout. 
De publiekstrekker op al deze festivals is ongetwijfeld 
Flamio en de Flamio-mobiel. 

5.10

5.9

Het brandweerolifantje Flamio ging mee op kamp in 
Mechelen. Samen met Idee-Kids, organisator van 
projectkampen voor kinderen tussen 3 en 12 jaar, ver-
zorgde Oscare tijdens de zomervakantie verschillende 
activiteiten. Het nazorgcentrum voor brandwonden nam 
via Flamio deel aan het ‘Bij-de-brandweer’-kamp waar 
ze kinderen tips gaven om brandjes te voorkomen. 

Flamio op bezoek op brandweerkamp “Idee-Kids” in Mechelen.

De Standaard
Solidariteitsprijs

Flamio
op brandweerkamp

Familie-
en kinderfestivals

Flamio was overal zeer geliefd

Vrijwilliger Wally legt toehoorders de gevaren 
van woningbrand uit tijdens Sfinks festival.
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6.1

Op donderdag 24 januari vond de jaarlijkse nieuw-
jaarsreceptie plaats.  
Tijdens de traditionele nieuwjaarsspeech ging ook een 
hartelijk woord van dank uit naar de vele medewerkers 
en vrijwilligers. 
Met een terugblik op het afgelopen jaar en een vooruit-
blik op de toekomst werd samen het glas geheven op 
2013 en geklonken op een boeiend, creatief en vooral 
gezond jaar. 
De aanwezigen konden genieten van overheerlijke 
hapjes gemaakt door onze vrijwilligers Berthe, Lisette 
en Rita.

Dit jaar bracht de Sint samen met zijn helpers Zwarte 
Pieten een bezoek aan Oscare op zondag 1 december.  
Het werd een leuke namiddag, met animatie, kinder-
disco en knutselen. 
De Sint had voor ieder kind een leuke verrassing in 
petto en ook het zakje snoepgoed ontbrak niet.  
Aan de blije gezichtjes te zien ging iedereen – met de 
zelfgemaakte pietenmuts – tevreden naar huis.

6.3

6.2

Zaal De Volkslust in Merksem was op vrijdag 22 no-
vember opnieuw het decor voor  onze  jaarlijkse kaas- 
en wijnavond. 145 aanwezigen waaronder lotgenoten, 
familieleden, vrienden, medewerkers, vrijwilligers en 
sympathisanten genoten van een bordje heerlijke kaas 
of vlees, vergezeld van verschillende soorten brood, 
noten en fruit.  Voor de muzikale omlijsting en de tom-
bola zorgde Wally Rocking.

Voor eens staan de artsen niet achter de operatietafel, 
maar achter de kaastafel.

Nieuwjaarsreceptie Kaas- en wijnavond

Sinterklaasfeest

Kinderanimatie met Flamio tijdens Sinterklaasfeest.

Heerlijke hapjes tijdens Nieuwjaarsreceptie 
door de vrijwilligers zelf gemaakt.
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7.1

De balans eindigt met een balanstotaal van 104.276,16 
euro. De totale opbrengsten belopen 306.892,08 euro, 
een daling ten opzichte van boekjaar 2012. De resul-
tatenrekening eindigt met een mali van 32.387,42 euro.

Activa
Ten opzichte van 2012 is er een toename van vaste ac-
tiva tot 10.702,54 euro. Deze toename is o.a. te wijten 
aan de aanschaf van een lichte vrachtwagen.

Passiva
Door het negatief resultaat verminderde het maatschap-
pelijk vermogen tot 82.366,47 euro. De aangelegde 
voorzieningen voor onderzoek en internationalisering 
werden opnieuw aangesproken.

Balans

7.2 Resultatenrekening

Opbrengsten
We realiseerden in 2013 een totale opbrengst van 
306.892,08 euro, een gevoelige daling ten opzichte van 
2012. Dit cijfer werd gerealiseerd door allerlei acties, gif-
ten van particulieren, sponsoring van bedrijven en (pro-
ject)subsidies. In vergelijking met 2012 hadden we gevoe-
lig minder opbrengsten uit legaten, onderzoek en acties.

Kosten
In 2013 werd voor 338.593,64 euro aan kosten geboekt. 
De grootste uitgavenpost blijft diensten en goederen, 
voornamelijk prestaties geleverd aan patiënten (o.a. psy-
chologische begeleiding, (para)medische prestaties) en 
personeelskosten. Een gevoelige uitgavenpost is com-
municatie, met de uitgave van de Brandwondenkrant.

  ACTIVA           31 dec 2013    31 dec 2012

Vaste activa 

III Materiële vaste activa

TOTAAL VASTE ACTIVA

Vlottende activa
VII Vorderingen op ten 
      hoogste 1 jaar

A.   Klanten
      Te innen opbrengsten

IX   Liquide middelen
X    Overlopende rekeningen
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA

TOTAAL ACTIVA

10.702,54

10.702,54

1.792,57

1.792,57

4.410,11
140,00

4550,11

7.723,13
46.777,01
54.500,14

B.1

B.2

89.023,51
0,00

93.573,62

137.946,31
906,63

193.353,08

104.276,16 195.145,65

  PASSIVA          31 dec 2013    31 dec 2012

Maatschappelijk vermogen 
V   Maatschappelijk vermogen
      Sociale reserve
      Werkingsreserve
      Specifieke reserve: onderzoek
      Specifieke reserve: 
                         internationalisering
      Overig maatschappelijk vermogen
TOT. MAATSCHAPPELIJK VERMOGEN

Schulden

21.457,74 7.790,17B.3

80.000,00
2.366,47

0,00

0,00
0,00

90.000,00
24.753,89
40.000,00

30.000,00

82.366,47 184.753,89

Schulden m.b.t. belastingen
bezoldigingen en sociale lasten
3. Voorziening vakantiegeld

TOTAAL PASSIVA

E.

Handelsschulden
1. Leveranciers

C.

279,95 2.601,59

Overige schuldenF.

21.755,69 10.391,76TOTAAL VAN DE SCHULDEN

X   Overlopende rekeningen 154,00
154,00

0,00
0,00

104.276,16 195.145,65

per 31 december 2013 - 31 december 2012 

7.3 Vergelijkende
jaarrekening

Schulden op ten hoogste één jaarIX

7 Financieel
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                         31 dec 2013     Budget 2013     31 dec 2012     Budget 2012

Opbrengsten
 
  - Giften
  - Acties en evenementen
  - Preventie
  - Scar Academy
  - Onderzoek
  - Subsidies en sponsoring
  - Legaten
  - Tussenkomsten therapeuten en artsen
  - Opbrengsten allerlei

TOTAAL OPBRENGSTEN

Kosten
  - Aankopen medisch materiaal
  - Aankopen preventiemateriaal
  - Aankopen acties en evenementen
  - Onderzoek
  - Preventiecampagnes
  - Roadshow
  - Scar Academy

  - Diensten en diverse goederen
  - Personeelskosten
  - Afschrijvingen
  - Voorzieningen
  - Andere bedrijfslasten

1.383,79
4.655,62

14.249,33
45.846,90

513,00
1.817,63

0,00

189.782,14
143.715,70

6.084,11
-70.000,00

545,42

338.593,64

-31.701,56 0,00
38.827,00 2.500,00

  Opbrengsten
  Kosten

181,73
824,90

0,00
0,00

110,43
356,83

0,00
0,00

Financiële opbrengsten en kosten

Werkingsopbrengsten en -kosten

  Opbrengsten
  Verlies: uitboeking activa
  Betaling: roerende voorheffing op intresten

0,00
42,69

0,00
0,00

110,43
16,57

0,00
0,00

Uitzonderlijke opbrengsten en kosten

BONI VAN HET BOEKJAAR
MALI VAN HET BOEKJAAR -32.387,42

38.567,58

7.4 Vergelijkende
resultatenrekening

per 31 december 2013 - 31 december 2012 

TOTAAL KOSTEN

89.574,00
37.596,81
6.106,16

18.719,60
28.737,70
68.566,75
2.416,16

14.840,43
40.334,47

306.892,08

65.000,00
70.000,00
15.000,00
20.000,00
45.000,00
60.000,00
50.000,00
13.000,00
55.000,00

393.000,00

55.000,00
30.000,00
5.500,00

10.000,00
28.000,00

112.000,00
60.000,00
11.500,00
26.000,00

338.000,00

56.528,32
70.892,33
2.797,00

11.380,00
21.430,00
54.270,40

167.941,74
13.134,45
35.936,56

434.310,80

2.000,00
5.000,00
5.000,00

25.000,00
25.000,00
20.000,00
10.000,00

138.850,00
160.000,00

1.850,00
0,00

300,00

393.000,00

1.393,68
3.406,17

16.199,45
25.352,57
41.056,34

131.512,49
104.526,37

1.086,09
70.000,00

950,64

395.483,80

0,00
0,00

2.000,00
33.000,00
49.000,00

10.000,00

141.850,00
97.800,00
1.550,00

0,00
300,00

335.500,00

BONI
MALI

0,00
2.500,00
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8 Oscare steunen

8.1

Via overschrijving 
Steun Oscare door een bedrag naar keuze 
over te schrijven op rekeningnummer:

 KBC IBAN : BE78 7354 4444 4486 
 BIC : KREDBEBB

Vanaf een bedrag van 40,00 euro per jaar, ontvangt u 
een fiscaal attest.

Via doorlopende opdracht
Bij uw bank kunt u een bestendige opdracht geven, 
die u ten allen tijde opnieuw ongedaan kan maken.

Bij bijzondere gebeurtenis 
Naar aanleiding van een huwelijk, geboorte, verjaar-
dag, jubileum, overlijden of pensionering kan u de 
genodigden vragen om een bedrag te storten ten 
voordele van Oscare. U beschikt daarbij over de mo-
gelijkheid om achteraf een lijst met de namen van de 
milde schenkers op te vragen bij Oscare, indien expli-
ciet in de mededeling vermeld. Zo kan u hen persoon-
lijk bedanken.

In natura
Bedrijven kunnen gratis diensten of producten ter 
beschikking stellen van Oscare.

8.3

Gift

Bert in actie tijdens sponsortocht 
‘Door de Hel voor Oscare’.

U kan de brandwonden patiënten een hart onder de riem steken door uw steun te be-
tuigen. Dat kan ondermeer via een gift, door het opnemen van Oscare in uw testament 
of door partner te worden. 

Voor meer info surf je naar:
www.oscare.be/testament

8.2

Steun ons onderzoeks- of opleidingsprogramma, 
of evenementen en word structurele partner.

Voor vragen of informatie, gelieve contact op te nemen 
via info@oscare.be. 

Wij nemen graag de tijd om de mogelijkheden 
persoonlijk met u te bespreken. 

Partner

U wilt een fietstocht organiseren waarbij een deel van 
het inschrijvingsgeld naar Oscare gaat? Zelfgemaakte 
wenskaarten of sjaaltjes verkopen? Een ander eve-
nement opzetten ten voordel van Oscare? Contacteer 
ons gerust!
Voor acties waarbij geld ingezameld wordt dat u door 
andere mensen gegeven wordt, kan geen fiscaal attest 
worden afgeleverd.

8.4 Acties

Neem Oscare op als begunstigde in uw testament. 
Dit kan via een legaat of duo-legaat. 
Lees er alles over in onze folder Geven doet leven. 
Over Legaten en Schenkingen. U neemt hiervoor 
best contact op met uw notaris. 

Legaat
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9 Acties

Op de volgende bladzijden vindt u een greep uit de vele acties en activiteiten 
die georganiseerd worden ten voordele van het goede doel.

9.1

Oscare was op 7 februari aanwezig op de UHasselt 
in het kader van de zorginnovatiemarkt tijdens het 
symposium van ZorgIdee: Innovaties in de zorg. 
Er was veel belangstelling voor het unieke zorgmodel 
van Oscare. Dat model onderbouwt de belangrijkste 
pijlers: nazorg voor de patiënt,  onderzoek naar nieuwe 
mogelijkheden en opleiding. 

9.2

Op zondag 17 maart zette Oscare haar deuren open 
voor de Dag van de Zorg. Ruim 120 bezoekers kwa-
men een kijkje nemen. Die dag viel er veel te beleven: 
de bezoekers kregen een rondleiding, de kinesithera-
peuten toonden de nieuwste littekenbehandelingen en 
een orthopedisch technieker informeerde de bezoek-
ers over het nut van drukkledij en gezichtsmaskers. 
Daarnaast bood Oscare preventielessen aan over 
brandveiligheid.

Dat maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) 
en sociaal engagement een belangrijke rol spelen in 
onze huidige samenleving, kunnen we niet ontkennen. 
Oscare ontving daarvoor op 26 maart van AXA Belgium 
een zeer mooie cheque ter waarde van 5000 euro voor 
haar inzet. Oscare was ook aanwezig op kerstmarkten 
in AXA Leuven, AXA Berchem en AXA Brussel.

9.3

Presentatie
ZorgIdee 
UHasselt

Symposium
ZorgIdee UHasselt

Dag van de Zorg
@ Oscare

Warm onthaal tijdens de Dag van de Zorg.

Click Bonus actie AXA

9.4
Dankzij de vrijwillige hulp van de medewerkers van 
Vanbreda Risk & Benefits kreeg het interieur van Oscare 
een nieuw likje verf. Hun werkzaamheden kaderden 
binnen het MVO-project van Time4Society.

Schilderproject
Time4Society

Medewerkers Vanbreda Risk & Benefits tijdens welverdiende 
lunchpauze na schilderproject in kader van Time4Society.

Wafelverkoop Oscare tijdens kerstmarkt AXA Leuven.
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9.5

Dit domein vormde het decor voor een gezellige familie-
happening. Op 3 augustus 2013 stelden de paters 
(Redemptoristen) het oude kloosterdomein voor de 
allereerste keer voor het grote publiek open. 

Zomerpicknick Klooster-
domein College Essen

Een gezellige drukte onder een stralende zon.

9.7 Openstratendag Ham

9.8

In de basisschool De Blokkendoos was Flamio op 
13 oktober van de partij. Het brandweerolifantje 
sensibiliseerde de kinderen rond de gevaren van brand.

Basisschool De Blokken-
doos Aartselaar

Flamio tekening maken in basisschool 
De Blokkendoos te Aartselaar.Op de foto met Flamio tijdens Openstratendag Ham.

Onder een stralende zon werden de bezoekers tijdens 
de Openstratendag van 27 september wegwijs 
gemaakt in brandveiligheid en brandpreventie in 
samenwerking met de brandweer van Ham en Flamio. 

Buurt aan de Beurt Merksem.

9.6 Buurt aan de Beurt
Merksem

Op zaterdag 18 mei probeerden we een eerste maal 
onze Flamio Mobiel uit op de slotdag van Buurt aan de 
Beurt in Merksem.
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9

9.9

SJKS te Sint-Niklaas koppelde hun goede doelen-actie 
tijdens de adventsperiode van 2013 aan Flamio en or-
ganiseerde een kerstmarkt met de verkoop van eigen 
kunstwerkjes. Flamio ontving een cheque van maar 
liefst 2544 euro! 

9.10

Vrijwilligers maken door hun engagement in hun buurt, 
vereniging of organisatie de wereld aangenamer om 
in te leven. Eén van de jaarlijkse hoogdagen voor het 
Antwerpse vrijwilligerswerk is de ik-VRIJWILLIG-beurs. 
Deze vond plaats op 26 oktober in Metropolis Antwerpen. 
Oscare had ook een standje op de beurs opgebouwd. 
Tijdens deze beurs kregen de bezoekers een overzicht 
van de vacatures, konden ze vragen stellen en meteen 
ook solliciteren.

9.11

Vrijwilligers Peggy en Rachel tijdens de 
ik-VRIJWILLIG-beurs in Metropolis Antwerpen

Basisschool Sint-Jozef
Klein-Seminarie Sint-Niklaas

Opendeurdagen 
brandweer 9.12 Opendeurdag Thomas More 

Hogeschool Campus Lier

ik-VRIJWILLIG-beurs 
Metropolis Antwerpen

De Flamio-mobiel was van de partij op de opendeur-
dag op zondag 24 november aan de Thomas More-
hogeschool (campus Lier). De toekomstige studenten 
konden in samenwerking met de Dag van de Wetenschap 
deelnemen aan allerlei activiteiten rond vroedkunde en 
verpleegkunde. Oscare zorgde voor brandpreventie.

Flamio omringd door de kleutertjes 
van de basisschool Sint-Jozef Klein-Seminarie.

Kinderen leren omgaan met blusdeken tijdens 
Thomas More Hogeschool Opendeurdag.

Acties

Een opendeurdag bij de brandweer 
is voor kinderen een hele belevenis.

Oscare en Flamio waren aanwezig op diverse 
opendeurdagen van de brandweer: o.a. Dendermonde, 
Zoersel, Buggenhout, Essen, Hemiksem, Brugge,... .
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9.13

Bert Verelst kwam tij-
dens een wielerwed-
strijd zwaar ten val. 
Na zijn ontslag uit het 
ziekenhuis werd hij bij 
Oscare verder opgevolgd. 
Om Oscare voor de 
kwaliteitsvolle nazorg 
te bedanken, besloot 
hij op 22 december 
deel te nemen aan de 
De Hel van Kasterlee, 
de zwaarste duatlon ter 
wereld (45 km lopen, 
105 km MTB). 
Hij schonk zijn sponsor-
bijdragen ter waarde 
van 5371 euro integraal 
aan Oscare.

“Door de Hel” 
voor Oscare

Bert door de Hel voor Oscare.

9.14 Actie “Music for Life”

Music For Life steunde dit jaar meer dan 700 goede 
doelen. Tijdens De Warmste Week verkochten vrijwil-
ligers wafeltjes in een plastieken doosje ten voordele 
van Oscare. Zij waren aanwezig op de volgende 
kerstmarkten voor de actie van Music For Life: 
AXA-kerstmarkt (Antwerpen, Leuven en Brussel), Brico 

9.15

Op de familiedag van De VoorZorg in Herentals maak-
te het schattige olifantje Flamio weer heel wat kinderen ge-
lukkig. Hij toonde de kinderen de gevaren rond brand aan.

Flamio on the road 
met Mut de Muis op 
familiedag in Herentals

Flamio en Mut de Muis samen op de foto.

Vrijwilligers Elke en Wally in Waasland Shopping 
Center tijdens de wafelverkoop voor Music for Life.

9.16 Flamio Roadshow Nikkis 
World Knokke Heist

Tijdens de roadshow in Knokke-Heist demonstreerde 
Oscare de werking van de Flamio-mobiel. 
Oscare voerde een hele show op en zorgde ervoor dat 
ze een baby’tje veilig uit een brand konden redden. 
Met deze actie wilden ze de vakantiegangers ook spe-
ciale aandacht vragen voor het thema Slim zonnen.

Plan-It (Ternat), kerst-
markt (Gooreind), St.-
Jozef Klein Seminarie 
(Sint-Niklaas) en het 
Waasland Shopping 
Center (Sint-Niklaas).

Leuke spelletjes tijdens de roadshow in Knokke-Heist.
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10.2 Muziekinfuus 
Peter en de Wolf 

10.3

Twee Mechelaars, Tom Verbruggen (28) en Thomas 
Verhauwert (25), fietsten begin mei naar het Spaanse 
bedevaartsoord Santiago de Compostela. In de nieuwe 
fietsoutfit van Oscare fietsten zij in totaal 1497 euro 
bijeen. Op die manier steunden ze het Kinderbrand-
wondenfonds en Oscare. Hun avonturen konden via 
Facebook en een blog gevolgd worden.

Fietstocht naar 
Santiago de Compostela

Tom en Thomas fietsen naar Santiago de Compostela 
voor het Kinderbrandwondenfonds.Benefietdiner Het Paterspand Turnhout.

10.1

Het jaarlijkse benefietgala ten voordele van het 
Kinderbrandwondenfonds vond plaats op 9 maart in 
het prachtige Paterspand in Turnhout. De presentatie 
was in handen van Jo De Clercq (Jo met de banjo) en 
Walter van Boven (alias Wally Rocking). Topatleet Marc 
Herremans was de keynotespreker. Beatboxer Fatty_K 
luisterde met zijn geweldig optreden de avond op. Bo 
Coolsaet leidde de veiling in goede banen. Zo werden 
er o.a. werken van Joëlle Colaes, Els Vanassche, 
Frieda Van Dun en Marleen Verhelst geveild. 

Benefietdiner 
Het Paterspand Turnhout

Ziekenhuisconcert Peter en de Wolf met  dirigent Olivier Robe.

Geef ons je helpende hand
Organiseer een sponsoractie met je school, vereniging of 
bedrijf. We zoeken ook vrijwilligers om ons te helpen bij allerlei 
activiteiten.

Word vaste donateur
Door elke maand een vast bedrag te schenken, kunnen we met 
vertrouwen naar de toekomst kijken en projecten rond preventie 
en onderzoek uitvoeren.

Doe een gift
Met een gift help je een gezin dat de oplopende (para)medische 
kosten niet meer kan dragen. 

IBAN BE45 7350 2985 7089
BIC KREDBEBB         fiscaal attest vanaf 40 euro op jaarbasis

www.kinderbrandwondenfonds.be

In het ZNA Jan Palfijn-ziekenhuis werd op dinsdag 23 
april het muzikale sprookje ‘Peter en de Wolf’ opge-
voerd. De voorstelling werd opgedragen aan de jonge 
patiëntjes en medewerkers van het Palfijnziekenhuis, 
van Oscare en hun familie en vrienden. Het ‘muzikale 
infuus’ is een creatie van Arteval vzw in samenwerking 
met Aulos Music MGT. Samen met Rotary Antwerpen 
Oost en Oscare werd de avond één groot succes.
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10.4

Op zondag 2 juni organiseerde Rotary Antwerpen-Oost 
haar vierde editie van de oldtimer rally door de Antwerpse 
Kempen. De rally werd in samenwerking met MG Car 
Club Antwerp georganiseerd ten voordele van het 
Kinderbrandwondenfonds. 

Vierde Rotary Oldtimer Rally 

10.5

In samenwerking met Rotary Club Antwerpen-Oost 
hield Frascati Symphonic o.l.v. Kris Stroobants op 14 
november een benefietconcert ten voordele van het 
Kinderbrandwondenfonds. Het concert
vond plaats in de barokke Sint-Augustinuskerk van 
AMUZ in centrum Antwerpen.

Benefietconcert 
Frascati Symphonic

10.6

Het Reinaertpark vormde op zaterdag 7 septem-
ber opnieuw het decor voor een fijn initiatief. Wie de 
brandweer in de Kerkham ziet, hoeft niet direct te 
vrezen voor een uitslaande brand in het gemeente-
huis. De Destelbergense erfgoedvereniging Legia or-
ganiseerde een dag ten voordele van het Kinderbrand-
wondenfonds. Jongeren konden er zelf de brandslang 
bedienen en een stap zetten in de rooksimulator. Bij 
de infostanden kreeg het publiek advies en tips van de 
brandweer en de medewerkers van het Kinderbrand-
wondenfonds over brandpreventie en evacuatietech-
nieken in huis. Volwassenen konden die dag ook het 
Kinderbrandwondenfonds steunen door deel te nemen 
aan een workshop theater. Onder begeleiding van een 
ervaren actrice konden ze zelf scenario’s schrijven, at-
tributen en kostuums kiezen en het stuk voor de kin-
deren opvoeren.

Erfgoedvereniging Legia – historisch 
creatief met kids Destelbergen 

Creatief zijn met erfgoedvereniging Legia.

Benefietconcert Frascati Symphonic in AMUZ.

Het Kinderbrandwondenfonds heeft uw steun hard nodig
    financiële steun aan gezinnen die de dure kosten 
    niet kunnen dragen

    investeringen in onderzoek om de pijn 
    van brandwondenpatiëntjes te verzachten

    voorkomen van brandwonden door preventie met Flamio

STEUN 
ONS ! 
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Gazet Van Antwerpen website - 5 juli 2013

Regionale televisie: ATV - 29 december 2013
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Laat uw feest 
niet verknallen 
door vuurwerk

Voor meer info surf je naar:
www.oscare.be/press



jaarverslag 2420
13

Your scar, our care

11 Oscare in de media

Het Laatste Nieuws - 7 september 2013

Het Laatste Nieuws - 9 december 2013
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Het Laatste Nieuws - 16 juli 2013

De Nieuwe Antwerpenaar - november 2013 Regionale televisie: ATV - 9 juni 2013

Antwerpen
@ Work
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11 Oscare in de media

Brandwondenkrant - 22 november 2013

Gazet Van Antwerpen - 20 september 2013

Rotary Contact - oktober 2013

Derm Actu - sept.-okt. 2013

Volg ons op 
sociale media
Facebook Oscare
www.facebook.com/vzwOscare
624
fans

56%
25-44jr

57%
vrouw

Facebook Flamio
www.facebook.com/Flamio.be
373
fans

58%
13-34jr

57%
vrouw

Facebook Kinderbrandwondenfonds
www.facebook.com/kinderbrandwondenfonds
203
fans

62%
25-44jr

60%
vrouw

Twitter Oscare
www.twitter.com/vzwOscare

654
volgers

1879
tweets

Twitter Scar Academy
www.twitter.com/scaracademy

102
volgers

50
tweets

Twitter Brandwondenzorg
www.twitter.com/brandwondenBE

57
volgers

12
tweets
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12 Organisatiestructuur

medisch team (MTGL)
o.l.v. Dr. Cindy Lafaire

Nazorg Onderzoek
Peter Moortgat

Preventie

Suzy Schorrewegen

Opleiding
Peter Moortgat

VrijwilligerswerkLogistiekBoekhoudingAdministratie
Helena Parys Fiduciaire Ten Hove art. 60  O.C.M.W. Suzy Schorrewegen

Wally Rocking

Algemene Directie

Koen Maertens

Raad van Bestuur

Walter Van Pottelberge

12.1 De Raad van Bestuur kwam in 2013 vijf keer samen.
Zij bestaat uit de volgende leden:Organogram

De heer 
Walter Van Pottelberge
Voorzitter

De heer 
Marc Haan
Secretaris

De heer
Jan Van Bastelaere
Penningmeester

Dokter 
Cindy Lafaire
Bestuurder
Hoofd medisch team

Mevrouw 
Diana Horemans 
Bestuurder 
van 2009 tot 27 maart 2014

De heer 
Koen Maertens
Bestuurder
Directeur Oscare

De heer 
Wauthier Robyns 
de Schneidauer 
Bestuurder

De heer
Romain Van Schoor
Bestuurder 
 vanaf 27 maart 2014



De heer 
Wauthier Robyns 
de Schneidauer 
Bestuurder
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12.2 Medewerkers

1 directeur (voltijds)
2 geneesheren (op zelfstandige basis)
1 psychologe (op zelfstandige basis)
1 psychologe (ZNA Stuivenberg)
6 fysiotherapeuten (op zelfstandige basis)
1 ergotherapeute (op zelfstandige basis)
3 specialisten drukkledij
1 verpleegkundige (ZNA Stuivenberg)
2 onderzoeksmedewerkers
1 zorgcoördinator (ZNA Stuivenberg)
1 administratief coördinator (deeltijds)
1 preventie- en nazorg coördinator (deeltijds)
1 administratief medewerker
            (deeltijds werken – deeltijds leren: SF-GID)
1 logistiek medewerker (voltijds OCMW art. 60)
1 accountant (Fiduciaire ten Hove)
tal van vrijwilligers

Onze vrijwilligers staan in voor diverse taken: 
administratie, bemannen van een preventiestand, 
opzetten van activiteiten, geven van preventielessen,... 

We bedanken onze vrijwilligers waar we steeds op 
kunnen rekenen: bedankt Rita, Berthe, Lisette, Jan, 
Rita, Gerd, Jos, Frank, Sara, Luk, Guy, Gerda, Lia, 
Patricia, Elke, Erik, Ludo, Wally, Jordy, Peggy, Marylou, 
Sven, Rachel, Patrick en tal van andere bereidwilligen.

Vrijwilligers gezocht!
Wij zijn steeds op zoek naar gemotiveerde en 
enthousiaste vrijwilligers. Geïnteresseerd, tijd en zin? 

Neem dan gerust een kijkje op:

    www.oscare.be/vrijwilligerswerk 
en neem contact met ons op 

via het contactformulier.

12 Organisatiestructuur
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Van Roiestraat 18
2170 Merksem

Tel: 03 640 10 80
Fax: 03 644 21 08

KBC: 735-4444444-86
IBAN: BE78 7354 4444 4486

BIC: KREDBEBB

info@oscare.be
www.oscare.be

Dhr. en Mevr. Anckaerts-Belting, Dhr. Boon, Dhr. Bultinck, Dhr. en Mevr. Bultinck-Dockx, 
Dhr. Caals, Dhr. en Mevr. Clinckers-Dewilde, Mevr. De Coster, Dhr. De Lasa François-
Xavier, Dhr. en Mevr. De Lathouwer-Beliën, Dhr. en Mevr. De Radigues-Jonckheere, 
Dhr. en Mevr. De Schutter-Lunders, Mevr. De Troyer, Mevr. De Vleesschauwer, Mevr. 
De Vogelaere, Mevr. De Winne, Dhr. Driesen, Dhr. Druyts, Mevr. Franckx (Dr.), Dhr. 
en Mevr. Guiette-De Schutter, Mevr. Hermans, Mevr. Jacobs, Dhr. Jochems, Dhr. 
Maertens, Dhr. Martens, Dhr. en Mevr. Meyvis-Van Overveld, Mevr. Moermans, Mevr. 
Nuyts, Mevr. Ooms, Dhr. Peeters, Mevr. Rossano, Dhr. en Mevr. Smits-De Schutter, 
Mevr. Stevens, Mevr. Thonne, Dhr. en Mevr. Van Den Broek-De Bi,  Dhr. Van Dyck, 
Dhr. Van Heyst, Dhr. Van Holder, Dhr. Van Hove, Dhr. Van Maldegem, Dhr. en Mevr. 
Van Oost-Verhulst, Dhr. en Mevr. Van Steen-De Rademaeker, Dhr. Van Tendeloo, Dhr. 
Vandeplas, Dhr. Verelst, Mevr. Verstraelen, Mevr. Wynen, Compulogica International, 
Dhr. Dierckx, Dhr. De Clercq, Dhr. Alenis, Dhr. en Mevr. Boons-Pauwels, Dhr. Bultinck, 
Dhr. De Bie, Dhr. De Jongh, Dhr. De Keyser, Mevr. De Mayer-Soogen, Fam. De Mot-
Floege, Dhr. en Mevr. De Wolf-Christyn, Mevr. Decramer, Dhr. Dekeirel, Dhr.Dom, Dhr. 
en Mevr. Engels-Pelsmaekers, Dhr. Gillis, Dhr.Goedgebeur, Mevr. Haemels, Mevr. 
Heirman, Mevr. Hemelrijk, Dhr.Lambrechts, Mevr. Leemans, Dhr. en Mevr. Leurs-Van 
Dyck, Dhr. Matthynssens, Dhr. en Mevr. Mol-Ceulemans, Dhr.Neyens, Dhr.Nollet, Dhr.
Oudermans, Dhr. en Mevr. Paulussen-Van Dijck, Dhr. en Mevr. Possemiers-De Schut-
ter, Mevr. Rogge, Dhr. en Mevr. Schepers-Helsen, Dhr. en Mevr. Schoofs-Poels, Dhr. 
en Mevr. Smet-Macauter, Dhr.Smolders, Dhr. en Mevr. Smolders-Gielen, Dhr. Smolders, 
Dhr. Truyen, Mevr. Van Beirendonck, Dhr. Van Hal, Dhr. Van Hove, Mevr. Van Leekwyck, 
Dhr. en Mevr. Van Luyten-Van Den Eynde, Mevr. Van Raemdonck, Mevr. Van Zwieten, 
Mevr. Verelst, Dhr. Vermeiren, Dhr. en Mevr. Bogaerts-Sanders, Dhr. en Mevr. Michiel-
sens-Nys, Mevr. Waumans, Dhr.b Van Dun, Dhr. Guelinckx, Dhr. en Mevr. Sels-Van 
Den Brande, Dhr. en Mevr. Goffin-Zagers, Dhr. Beernaert, Dhr. Bellinck, Dhr. Clinckers, 
Dhr. en Mevr. De Jonghe-Onsia, Mevr. De Maeyer, Dhr. en Mevr. De Vleesschauwer-De 
Pauw, Dhr. en Mevr. Smink-Brouwer, Dhr. Vangenechten, Dhr. en Mevr. Verstrepen- 
Verhaert, Marge N.V., OZCS Mater Dei Instituut, Koperen Passer, Legia VZW - Benefiet 
historisch creatief, Dynamoo.biz, Moelnlycke Health Care, Dhr. Clinck, Trendhuis bvba, 
Assuralia, Janssens Luc, Veys Ivonne, Kon. Hovese Vitesse Club,Total Belgium-Scho-
ten, Dhr. Verelst, Dhr. en Mevr. Vandyck-Truyen, Dhr. en Mevr. Verelst-Van Dijck, La-
faire bvba, De Cuyper bvba, Dhr. en Mevr. Demuys-Van Meerbergen, Mevr. Horemans, 
Mevr. Mouchitz, Dhr. en Mevr. De Leeuw Bauweraerts, Dhr. Verhauwaert, Dhr.Claes, 
Dhr. Van Agtmael, Dhr. Verbruggen, Dhr. Janssens, Dhr. Verhauwaert, Mevr. Veys, 
Mevr. Wouters, Dhr. Haan, BASF, LDV United NV, Vyt Stefan, Doe het Goede om het 
Goede, KPG, Euromaritime Holland BV, Saenen, Fondation Bettinas, Mevr. Boumans, 
Dhr. De Geest, Hendrickx Feesten BVBA, Kiwanis Ântwerpen-Ter Schelde, Drijam 
vzw, Knokke-Heist, Axa Belgium, Brandweer Herentals, IdeeKids, Kinderkanker vzw, 
Vanbreda Risk & Benefits, Geloofsgemeenschap OLV Van Altij, Apotheek Willems nv, 
De Schutter bvba, Detinvest, Dewilde Realty Comm. V, Interparking sa, Kortjakje vzw, 
Lemmens Robert bvba, Luc Van Hove bvba, Total Raffinaderij Antwerpen, Vanlommel 
A bvba, Van Goethem Carine, Dekenaat Antwerpen - regio Ekeren-Brasschaat, BRK/
RKVL/PA Geraardsbergen, Wielertoeristenclub Rap Terug Zand, COM-FORT, MTGL, 
Media-Vision, Stad Antwerpen, Provincie Antwerpen, Provincie Oost-Vlaanderen, KdG 
Hogeschool, AP Hogeschool, UAntwerpen, UZA, UCL, Thomas More Hogeschool, 
OCMW Antwerpen, De VoorZorg, Het Vlaamse Kruis, SAVAL, VKW, Puerta Del Sol, 
Sint-Elooi bvba, Avène, Tricolast, SF GID, Rotary Club Antwerpen-Oost, Binder GmbH, 
Storz GmbH, Gymna NV, The Katie Piper Foundation, F-Care, Konica Minolta, Techni-
sche Orthopedie België, ZNA
… en uiteraard alle donateurs en bedrijven die Oscare een warm hart toedragen door 
een gift pver te maken ten voordele van de brandwondenpatiënten.

Met dank aan:

© 2014 Oscare     ON: 0465.210.218

Volg ons op Facebook
www.facebook.com/vzwOscare

Volg ons op Twitter
twitter.com/vzwOscare

twitter.com/brandwondenBE


