


Plaats rookmelders in elke
ruimte behalve de badkamer,
garage en keuken.

BRANDVEILIG

BRANDVEILIG #leefbrandveilig

Brandveilig leven kan je leren!
Aan de hand van enkele kleine tips willen
we je hierbij helpen.

Plaats rookmelders
in elke ruimte.

(behalve keuken,
badkamer, garage)

Test je rookmelders iedere
eerste donderdag van

de maand.

Wanneer de rookmelder
afgaat, volg dan je vluchtplan

en ga naar de afgesproken
plaats buiten.

(je hebt maar 3 minuten)

Contacteer de
hulpdiensten

nadat je veilig buiten
bent.

Eerst water, de rest komt
later! Hou je wonde

20 minuten onder lauw
stromend water.

Wonden kleiner dan €2
behandelen met

brandwondenzalf.
(lees de bijsluiter)

Verwijder geen ingebrande
kledingstukken.

Contacteer de hulpdiensten.

Wonden groter dan €2 naar
de huisarts. Wonden groter

dan een hand, bel
de hulpdiensten.

€2

BRANDVEILIG

BRANDVEILIG

powered by
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Geachte mevrouw,
Geachte heer,

Met bijzonder veel trots en genoegen stellen wij u ons jaarverslag 2015 voor. Daarin geven wij naar
goede gewoonte een overzicht van onze realisaties van het afgelopen jaar.

Net zoals vorige jaren kenden we met 950 behandelde patiënten een forse toename (+17%) in
patiëntenaantal, waarvan 337 (35%) kinderen. De meeste brandwonden worden nog steeds thuis
opgelopen. Kinderen en senioren zijn de twee grootste risicogroepen. 2015 deed het met 57
dodelijke slachtoffers beduidend beter dan 2014, toen er nog 69 slachtoffers te betreuren vielen, de
strijd is echter nog lang niet gestreden! Op moment van het schrijven van dit voorwoord (april 2016)
zitten we reeds aan 31 dodelijke slachtoffers, evenveel als het totale aantal slachtoffers door
woningbranden in Nederland in 2015! Dat er nog heel wat werk aan de preventiewinkel is, hoeft dus
weinig betoog! Meer dan ooit moeten we met de verschillende organisaties die zich met brandpreventie
bezighouden, brandweer, overheden, industrie, partnerorganisaties en verenigingen de krachten
bundelen om te komen tot een brandveilige(re) samenleving.

Oscare is alvast bereid om een spreekwoordelijk tandje bij te steken! We willen in 2016 nog meer
inzetten op brandveiligheid om met educatieve projecten en campagnes, kinderen en jongeren,
senioren en andere kwetsbare doelgroepen te bereiken.

2016 is voor Oscare ook een belangrijk jaar! We vieren immers ons 15-jarig bestaan, 15 jaar na het
officieel openen van de deuren van het centrum in april 2001. En dat zal onder andere met de
organisatie van Scarcon, ons eerste internationale littekencongres, uitgebreid gevierd worden!

We willen ook Walter Van Pottelberge uitdrukkelijk bedanken, die na 7 jaren trouwe dienst en
engagement, de voorzittersfakkel doorgaf aan Karel Plasman. Eveneens een grote en welgemeende
dankuwel aan de medewerkers en de vele vrijwilligers die steeds het beste van zichzelf geven!
Zonder jullie inzet kunnen wij die vele realisaties niet waarmaken!

Veel leesplezier,

Karel Plasman
Voorzitter Raad van Bestuur Oscare

De krachten bundelen om te komen
tot een brandveilige(re) samenleving.

Koen Maertens
Directeur Oscare
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1. Missie, visie & waarden
1.1. MISSIE & VISIE

Oscare tracht op een zo laagdrempelig mogelijke
manier toegankelijke en betaalbare nazorg aan te
bieden voor kinderen en volwassenen met brand-
wonden en littekens buiten een ziekenhuiscontext,
in een huiselijke omgeving.

Daarnaast wil zij bijdragen aan de verbetering van
de kwaliteit van leven voor volwassenen en
kinderen met brandwonden en littekens. Dit wordt
gerealiseerd door ondersteuning van weten-
schappelijk onderzoek en de beschikbaarheid en
ondersteuning van een multidisciplinair team.

Naast het curatieve luik, heeft Oscare ook aandacht
voor preventie binnen haar werking. Deze heeft
een doorgedreven doelgroepenbeleid en tracht
iedereen aan te zetten tot een "brandveilig leven".

1.2. WAARDEN

Mensgericht
mensen staan centraal

Oscare stelt zowel haar medewerkers, vrijwilligers
als 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,
inspanning en betrokkenheid van geëngageerde
mensen te bundelen, waardoor we samen de
organisatiedoelen realiseren.

Kwaliteitgericht en innnovatiegericht
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 wetenschappelijke 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 samenleving en tracht zij een
maatschappelijke meerwaarde te creëren.

NAZORG
Behandeling van elke

persoon in zijn
totaliteit.

PREVENTIE
Brandveilig leven begint

bij jezelf.

ONDERZOEK
Altijd op zoek naar de
beste behandelingen.

OPLEIDING
Samen de littekens
te lijf gaan is een

cruciale stap.

4 pijlers van Oscare vzw

Oscare

De behandeling van brandwonden
is teamwork.
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Brandwonden vereisen een specifieke en multidisciplinaire nazorg. Oscare biedt dit aan in een huiselijke
omgeving, met een betrokkenheid van medici, paramedici, medewerkers, vrijwilligers en ex-patiënten. Het
onderlinge contact tussen patiënten en ervaringsdeskundigen is zeker een meerwaarde. Niet alleen de patiënt,
maar ook hun familie wordt bij Oscare omringd door een gespecialiseerd team waarbij de mens centraal
staat. Oscare organiseert deze nazorg-activiteiten onder één dak en buiten de muren van het ziekenhuis. Dit concept
is uniek in België en zelfs in Europa.
Ons team bestaat uit brandwondenartsen, kinesitherapeuten, psychologen, een ergotherapeute, technisch
orthopediekers, een schoonheidsspecialiste, verpleegkundigen en vrijwilligers.

Wij organiseren verschillende consultatiemomenten:

2.1. MEDISCHE CONSULTATIES

Meer dan 2000 medische consultaties in 2015
bewijzen dat nazorg van brandwonden noodzakelijk
is. De meerderheid van de patiënten wordt door-
verwezen door het brandwondencentrum (72%).
Echter ook ziekenhuizen (12%), huisartsen (5%) en
andere doorverwijzers (7%) doen een beroep op
de know-how van Oscare.

Na een lange ziekenhuisopname is de
omgeving van Oscare een verademing.

Dokter Lafaire

Op woensdagnamiddag en vrijdagvoormiddag zijn alle medici en paramedici aanwezig en consulteerbaar.
Na afspraak kan men voor een medische consultatie terecht bij Dokter Lafaire (diensthoofd brandwonden-
centrum ZNA Stuivenberg) of Dokter De Cuyper (chirurg brandwondencentrum ZNA Stuivenberg). De technisch
orthopediekers zijn ook aanwezig, voor hen moet geen afzonderlijke afspraak gemaakt worden.

Kinesitherapie kan elke werkdag op afspraak.

De psychologe en ergotherapeute kunnen geconsulteerd worden op afspraak.

Enkele keren per jaar gaat er een workshop camouflagetechnieken door, wat ook individueel georganiseerd kan
worden op afspraak.
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Oscare hoopt dat de komende jaren het aantal
kinderen met brandwonden niet meer zo snel zal
stijgen. Er blijft echter een aanzienlijke kinderen en
jongeren kunnen kijken die jaarlijks brandwonden
oplopen. Uit jaarlijkse analyse van het cijfermateriaal
worden correlaties getrokken tussen de leeftijd en
oorzaak van de brandwonden. Deze informatie
wordt dan in een later stadium benut om nieuwe
preventiecampagnes doelgericht op te maken en
uit te voeren. De data geven zo dus aanleiding tot
het doelgroepenbeleid binnen onze preventiewerking.

Huid van kinderen is dunner en
verbrandt veel sneller!

... ... ... ...
2.2. NAZORGCENTRUM OSCARE

Elk jaar komen er nieuwe patiënten bij. Het herstel
en de revalidatie van brandwonden duurt
minimum een jaar en omvat verschillende
disciplines (chirurgie, kinesitherapie, drukkledij,..).
Onderstaande cijfers geven het aantal nieuwe
patiënten weer die in 2015 bij Oscare kwamen
voor één of meerdere behandelingen van littekens
(na brandwonden). Sinds de registratie van deze
cijfers in 2008, zien we jaarlijks een toename.
Ook dit jaar stellen we een stijging van 13% vast
ten opzichte van 2014.
De stijging zit vooral in het aantal volwassenen
(+17%) en in mindere mate bij de kinderen (+5%).

Mohammed HarchaouiTijani en Mohammed Harchaoui

aantal kinderen en jongeren met brandwonden (2015)

0-3 jaar 4-7 jaar 8-12 jaar 13-16 jaar 17-21 jaar
(peuter) (kleuter) (kind) (tiener) (adolescent)

43%
17% 15% 9% 16%

0-18 jaar
18+

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
aantal patiënten behandeld in het nazorgcentrum

nazorg

129

237 207190

300

244 254

365

270

462

311

458

320

524

337

613
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Leg placemats en gebruik een
thermos op tafel!

... ... ... ...
Uit een gedetailleerde analyse van de patiënten-
dossiers blijkt in eerste instatie dat er evenveel
vrouwen als mannen zich verbranden. Globaal
genomen blijven hete vloeistoffen de voornaamste
oorzaak (43%). De hedendaagse tendens van
open keukens speelt hier wel degelijk een grote
rol. Kinderen kunnen vrij rondlopen in huis en
komen zo sneller in contact met hete vloeistoffen.
De contact- en vlamverbrandingen zorgen samen
voor nog eens 25% (respectievelijk 11% en 14%).
Maar ook 12% chemische brandwonden verdienen
de nodige aandacht in de toekomstige preventie-
projecten.

Wanneer we de oorzaak van de behandelde brandwonden per leeftijdscategorie gaan bekijken, zijn er
opmerkelijke verschillen: kinderen tussen 8 en 12 jaar verbranden zich het vaakst aan hete vloeistoffen (85%).
Dit heeft waarschijnlijk te maken met steeds toenemende zelfstandigheid van deze leeftijdscategorie. Maar
ook in de jongere leeftijdscategorieën blijft het de meest voorkomende reden van verbranding
De contactverbrandingen liggen het hoogst bij de peuter die op ontdekking gaat (24%).
De vlamverbrandingen gaan vanaf de leeftijd van 13 jaar in stijgende lijn om bij de jongvolwassenen te pieken
met 23%.
Chemische brandwonden treffen we vooral aan bij de volwassenen (25%). Uit nader onderzoek van de
dossiers blijkt dat het vaak om werkgerelateerde ongelukken gaat.
Bij de senioren zien we een toename van het aantal hete vloeistoffen (47%) en contactverbranding (17%),
waarschijnlijk gerelateerd aan de vermindering van coördinatie en kracht in combinatie met een steeds dunner
wordende huid.

Net omwille van deze opmerkelijke verschillen verloopt de preventie bij Oscare via een uitgestippeld doel-
groepenbeleid waarbij iedereen informatie op maat en bruikbare tools wordt aangereikt om brandveiliger te
leven. Een grootschalig project in 2016 zal zich vooral richten naar de kinderen uit het basis en secundair
onderwijs. Via een meerjarig beleidsplan zal vanaf 2017 het doelgroepenbeleid nog uitgebreid worden.

meest voorkomende reden van verbranding per leeftijdscategorie (2015)

oorzaak brandwonden (2015)

16%
ANDERE

14%
VLAMVERBRANDING

12%
CHEMISCHE STOFFEN

11%
CONTACTVERBRANDING

3%
FRICTION BURN

1%
ELECTRICITEIT

43%
HETE

VLOEISTOFFEN

nazorg

47%

20%

38%

25%

40%

23%

62%

15%

73%

13%

0-3 jaar 4-7 jaar 8-12 jaar 13-16 jaar 17-21 jaar
(peuter) (kleuter) (kind) (tiener) (adolescent)

22-64 jaar
(volwassenen)

65+
(senioren)

69%

24%

85%

7%
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De keuken is geen speelplaats, meer
zelfs, het is de gevaarlijkste plek!

... ... ... ...
Naast de oorzaak van brandwonden worden ook
de plaats waar de brandwonden werden opgelopen
geregistreerd. Zo kunnen wij vaststellen dat peuters
de meeste brandwonden (87%) oplopen in huis en
dat adolescenten (60%) en volwassenen (54%)
de meeste brandwonden oplopen buitenshuis.
Meer bepaald voornamenlijk op de werkvloer. 84%
van de senioren hebben dan weer voornamelijk
binnenshuis brandwonden opgelopen.

Gemiddeld genomen worden 6 op de 10 brand-
wonden thuis opgelopen. Ook dit jaar blijkt uit de
cijfers weer dat de keuken (29%) de gevaarlijkste
plek in huis blijft. Het percentage ligt het hoogst
bij kinderen (46%) en neemt dan geleidelijk af tot
17%, om na de leeftijd van 65+ terug toe te
nemen (27%). Dit is mogelijks te wijten aan een
combinatie van factoren zoals: trager reactie-
vermogen, dunnere huid en algemene achteruit-
gang van ADL (Algemene Dagelijkse Levensver-
richtingen) activiteiten.
In de woonkamer (12%), waar steeds vaker
gegeten en gedronken wordt voor de televisie,
geraken een aanzienlijk aantal mensen verbrand.
Kinderen, meer specifiek van 0- tot 12-jarigen, zijn
de grootste groep slachtoffers met 20%.

Ook in de tuin (8%), de badkamer (3%), de garage
(3%) en in de slaapkamer (2%) loopt men geregeld
brandwonden op.

Bekijk je deze cijfers specifiek voor senioren (65+),
dan zie je dat zij op alle locaties hoger scoren (+9%
ten opzichte van 21- tot 64-jarigen) en dus duidelijk
een verhoogd risico lopen om zich te verbranden. Wanneer men buitenshuis verbrand geraakt, is dit voor
volwassenen in 39% van de gevallen op de werkvloer. Bij kinderen zien we dan weer een opmerkelijk hoog
percentage van brandwonden dat opgelopen wordt in een schoolse omgeving of tijdens kinder- en jeugdopvang,
en dit voornamelijk voor kleuters (28%). Vandaar dan ook dat in 2016 extra aandacht zal geschonken worden
aan deze doelgroep tijdens onze preventieacties. Wij voorzien specifieke vormingspakketten voor begeleiders
van de jeugdbeweging en zullen tijdens de grootschalige campagnes op kinderfestivals hier ook specifiek
aandacht voor vragen.

brandwonden buitens- en binnenshuis (2015)

0-3 jaar
4-7 jaar
8-12 jaar
13-16 jaar
17-21 jaar

22-64 jaar
65+

13%

37%

34%

27%

60%

54%

16%

87%

63%

66%

73%

40%

46%

84%

verbrandingen op school, kinder- of jeugdopvang (2015)

nazorg

plaats van het ongeval (2015)

0-12 jaar46%

19%

17%

27%

13-21 jaar

22-64 jaar

65+ jaar

0-12 jaar 20%

13%

5%

11%

13-21 jaar

22-64 jaar

65+ jaar

29%

12%

0-3 jaar 4-7 jaar 8-12 jaar 13-16 jaar 17-21 jaar
(peuter) (kleuter) (kind) (tiener) (adolescent)

29%5% 17% 9% 3%



De preventiecentra profileren zich als een rol-
model waarbij de gezondheid en het welbevinden
van de leden de hoogste prioriteit genieten. Door

de samenwerking met het Nazorg- en onderzoeks-
centrum voor brandwonden en littekens, kunnen
we onze klanten op een laagdrempelige manier,

expertise op maat bieden.
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Littekens aanvaarden is vaak moeilijk,
niet alleen voor het slachtoffer.

... ... ... ...
2.3. LITTEKENSPREEKUUR

Voor het derde jaar op rij verzorgen de artsen,
verbonden aan het nazorgcentrum van Oscare en
het Brandwondencentrum ZNA Stuivenberg, een
littekenspreekuur op vier verschillende locaties
in de provincie Antwerpen. Zo is littekenadvies
ook beschikbaar voor mensen in de periferie. De
consultaties gaan door in samenwerking met De
VoorZorg te Geel, Herentals, Heist op den Berg en
Mechelen.

Psychologe Sophie De Vylder

2.4. PSYCHOLOGISCHE BEGELEIDING

Verbrand geraken verandert je leven, want
littekens zijn voor altijd. De impact ervan is voor
iedereen verschillend en sommige mensen
hebben meer problemen met het verwerken van
dit trauma dan anderen. Zo zie je dat 4 op de 10
langdurige begeleiding nodig heeft.
Dit telt niet alleen voor de brandwondenpatiënt
zelf maar ook voor mensen uit hun omgeving.
Psychologische hulpverlening is dan ook een
belangrijk onderdeel van het herstelproces. Ook
in 2015 wordt psychologische hulp nog niet of
slechts gedeeltelijk door het RIZIV vergoed. Bij
Oscare worden hiervoor dan ook de nodige
middelen vrijgemaakt (o.a. uit het Kinderbrand-
wondenfonds). Het aantal patiënten dat in ons
centrum gebruik maakt van dit aanbod is in 2015
gestegen met 8% ten opzichte van 2014.
Gemiddeld doorlopen ze ook een langer parcours.
Het aantal sessies steeg hierdoor met 14%
ten opzichte van 2014.

gemiddeld aantal sessies per patiënten bij de psycholoog (2015)

4
10-20

consultaties

17
1-2

consultaties 7
3-4

consultaties

12
5-10

consultaties

Bij Oscare kan men terecht voor psychologische
ondersteuning (Sophie De Vylder) maar ook voor
gezins- en relatietherapie (Veerle Wullaert).

Leen Braem (psychologe brandwondencentrum
ZNA Stuivenberg) zorgt voor de liaison tussen de
acute fase en de nazorg bij Oscare.

nazorg
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Kinesitherapeuten zijn ook vaak
vertrouwenspersoon van de patiënt.

... ... ... ...
2.5. KINESITHERAPIE

Een team van 6 kinesitherapeuten (Mieke
Anthonissen, Yannick Dom, Pascal Douws, Jill
Meirte, Joni Roggeman en Jurgen Van Tichelen)
onder leiding van Peter Moortgat staat dagelijks
klaar voor de behandeling van littekens.

Er was een zeer lichte stijging (2%) van het aantal
patiënten (124) en het aantal behandelingen
(4892) ten opzichte vorig jaar. We zien ook een
iets lager gemiddeld aantal behandelingen per
patiënt, een trend die al in 2014 was ingezet. Dit
is te verklaren doordat we naast brandwonden-
patiënten ook patiënten met chirurgische
littekens of littekens na trauma zien. Deze laatsten
hebben doorgaans minder behandelingen nodig
om voldoende resultaat te verkrijgen.

Kinesitherapeut Peter Moortgat

aantal behandelingen bij de kinesitherapeut

2111

30
0

6

3344

30
90

4278

4750

4820

4847

2550

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20152007

aantal patiënten bij de kinesitherapeut

46

74

93 84

95

117

118

124

53

2008 2009 2013 2014 20152007

Manuele defibrosering

nazorg
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Jezelf goed in je vel voelen,
daar gaat het om!

... ... ... ...

Schoonheidsspecialiste Evi Brosius

2.6. ERGOTHERAPIE

Ergotherapie is een functionele revalidatie die
vaak noodzakelijk is om mensen met brand-
wonden terug te laten integreren in de maat-
schappij of terug voor te bereiden op de arbeids-
markt. Het zijn voornamelijk de littekens van
brandwonden die voor een blijvende beperking
zorgen in het dagelijkse leven (dagelijkse hygiëne,
koken, aankleden, etc.). De ergotherapeute
Elisabeth Van Nueten begeleidt mensen tijdens
dit lange, soms moeizame proces. Gezien het aan-
zienlijke aantal mensen met brandwonden aan de
handen (1 op de vijf van de patiënten) en de
unieke, complexe structuur van onze handen, is
functionele handrevalidatie ook een belangrijk
deel van haar werk.
Bij uitgebreide brandwonden die amputaties tot
gevolg hebben gehad, is zij ook de steun en toe-
verlaat wanneer mensen leren leven met hun
prothese of zelfstandigheid trachten te her-
winnen vanuit de rolstoel en via gangrevalidatie.

2.7. MEDISCHE CAMOUFLAGE

Hoe succesvol de gevolgde behandeling ook is,
brandwonden laten altijd sporen na. Het gaat
hierbij niet alleen om littekens met reliëf, maar
ook om huidverkleuringen. Voor sommigen wordt
dit als storend ervaren en kan medische
camouflage een oplossing bieden. Wij kunnen
hiervoor beroep doen op een vertegenwoordigster
van Avène en schoonheidsspecialiste Evi Brosius,
zelf brandwondenpatiënt. Zij begeleidt hen indivi-
dueel of ze kunnen ook deelnemen aan een work-
shop.

24% 22% 20%

meest getroffen lichaamsdelen (2015)

nazorg
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3. Onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek
biedt perspectieven.

Prof. Eric Van Den Kerckhove & Dr. Mieke Anthonissen

In 2015 werden er onder de algemene noemer
Innoscar enkele nieuwe initiatieven gestart die
met succes gehonoreerd werden.

In samenwerking met Rotaryclub Antwerpen-Oost
is Oscare erin geslaagd om een "Global Grant"
aanvraag bij de Rotary Foundation gehonoreerd
te zien worden met een bedrag van maar liefst
$97.000. Dit project omvat zowel een zelf
gefinancierde klinische studie naar de effecten van
vacuüm massage als een opleidingsproject met als
uiteindelijk doel een optimaal zorgplatform voor
brandwondenpatiënten te creëren.

In 2016 werden ook de eerste stappen gezet in het
litteken-taping project waarbij de spannings-
verlagende effecten van een nieuw ontwikkelde taping techniek onderzocht werden. Dit project is een gezamen-
lijk initiatief van Oscare en onderzoekspartner Revaki van Universiteit Antwerpen. De eerste resultaten hiervan
werden zeer enthousiast onthaald op het Europees Brandwondencongres te Hannover in september 2015,
waar het Oscare-team maar liefst 10 presentaties gaf.

Door middel van High-frequent Ultrasound Scanning werden de korte-termijn effecten van vacuüm massage
in kaart gebracht en deze resultaten werden eveneens voor het eerst gepresenteerd op het Europees Brand-
wondencongres in Hannover.

Verder waren er presentaties op diverse congressen zoals 5CC Congres te Cannes, Scar Club Meeting te
Montpellier en "La première journée Européenne de prise en charge des cicatrices" te Lamalou-Les-Bains.

Daarnaast werd Mieke Anthonissen op 27 mei 2015 benoemd tot "Doctor in de Revalidatiewetenschappen" na
een zeer duidelijke uiteenzetting van haar boeiende en uiterst interessante doctorale thesis, "Assesment and
conservative treatments of burn scars", een referentiewerk.

Tot slot wensen we nog te vermelden dat het werk
van ons onderzoeksteam zelfs weerklank vindt aan
het andere uiteinde van de wereld. In juni trok één
van onze medewerkers naar Nieuw-Zeeland om ter
plaatse personeel van een hospitaal op te leiden in
littekenevaluaties bij een klinische studie.

We kunnen ook de publicatie van twee artikels
melden:

"Global Grant" Rotaryclub Antwerpen-Oost

Fell M, Meirte J, Anthonissen M, Maertens K,
Pleat J, Moortgat P (2015). The Scarbase Duo :
Intra-rater and inter-rater reliability and validity
of a compact dual scar assessment tool. Burns.
2016, 42:336-344.

Meirte J, Moortgat P, Truijen S, Maertens K,
Lafaire C, De Cuyper L, Hubens G, Van Daele U
(2015). Interrater and intrarater reliability of the Semmes Weinstein aesthesiometer to assess touch
pressure threshold in burn scars. Burns. 2015, 41(6):1261-7.
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Scar Academy verzekert een goede
behandeling in heel België.

4.1. SCAR ACADEMY

2015 mag voor Scar Academy als een overgangs-
jaar beschouwd worden. Er werd vooral gewerkt
aan het nieuwe concept van onze opleidingen in
Vlaanderen en de uitbreiding van ons internatio-
naal aanbod.

Op zaterdag 21 maart ging de workshop manuele
technieken - depressomassage door met 16 deel-
nemers. Opvallend was de aanwezigheid van
deelnemers uit 5 verschillende landen. Er werden
ook 3 mensen opgeleid via onze i-course, de
individuele opleidingsmodule.

4.2. UNIVERSITEIT ANTWERPEN

Om onze opleiding "littekentherapie" naar een
hoger niveau te tillen is er samen met onze op-
leidingspartner Universiteit Antwerpen gekozen
voor een uitbreiding van de leerstof en contact-
uren. De opleiding zal vanaf 2016 bestaan uit een
basismodule met 28 contacturen, een "skills"-
module met 16 contacturen en een trainigsmo-
dule eveneens bestaande uit 16 contacturen. Het
certificaat van "littekentherapeut" kan behaald
worden na het volgen van de drie modules, het
slagen voor een kennistoetsing en het inleveren
van een paper rond een gezamenlijk gekozen
onderwerp. Het geheel zal versrpeid worden over
3 semesters.

4.4. SCARCON 2016

2016 wordt een zeer belangrijk jaar voor Scar
Academy. Voor de eerste maal organiseren we
een internationaal littekencongres genaamd
SCARCON 2016. Dit zal op 3 en 4 juni doorgaan in
het Hof Van Liere te Antwerpen. Er zal ook voor
de derde maal een Scar Academy Event georga-
niseerd worden in het Verenigd Koninkrijk en
ondertussen zijn ook de eerste stappen gezet om
Scar Academy op te starten in de Duitstalige
landen van Europa.

towards a scar"less" world...

3-4 JUNE 2016 | ANTWERP, Belgium www.scaracademy.be

4.3. SAMENWERKING QMUL

Op internationaal vlak werd er een officiële
samenwerking opgestart met Queen Mary
University Londen (QMUL) in het Verenigd
Koninkrijk. Scar Academy werd gevraagd om het
hoofdstuk "Scar Management" van hun
Masteropleiding Brandwondenzorg in te vullen.
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5. Preventie

Preventie is een werk van lange adem.
Brandveilig leven kan je leren!

Preventie is een werk van lange adem.
Jammer genoeg zullen nooit alle ongelukken kunnen vermeden worden, al moeten we hier natuurlijk naar
blijven streven. Preventie dient over zowel primaire (brand en brandwonden voorkomen) als secundaire
(eerste hulp bij brandwonden) preventie te gaan. In de praktijk wil dit zeggen dat naast het voorkomen van
brandwonden er ook voldoende aandacht moet worden gegeven aan een correcte kennis van eerste hulp bij
brandwonden en een basiskennis van de opsplitsing in de verschillende graden van brandwonden. Vaak is
specifieke informatie, eigen aan het beroep, belangrijk. Kennis van chemische producten, veiligheid op de
werkvloer en pictogrammen wordt zeker in TSO en BSO onderwijs geïntegreerd in onze preventiewerking.

We maken naast het onderscheid tussen primaire en secundaire preventie ook graag het onderscheid tussen
laagdrempelige en breedstralige preventie enerzijds en preventie als maatwerk, meestal voor kleine groepen,
anderzijds. Onder laagdrempelige en breedstralige preventie verstaan we de de informatie die we verspreiden
via persoonlijk contact met bezoekers van shoppingcentra, festivals en opendeurdagen van brandweer-
korpsen. In de categorie preventie als maatwerk plaatsen we preventielessen en educatieve activiteiten in
o.a. scholen, vakantiekampen en bedrijven. Deze lessen zijn verschillend voor elke doelgroep en worden
continu bijgestuurd.

Op het veld voelen we dat de preventie zijn vruchten
afwerpt. Kinderen op kinder- en jongerenfestivals
hebben vaak een bredere basiskennis van brand-
veiligheid dan toen we er 4 jaar geleden voor het
eerst aanwezig waren. Ondanks dat we in België nog
een hele inhaalbeweging te maken hebben als het
op rookmelders aankomt, merken we bij gesprekken
met (jong)volwassenen toch steeds vaker dat ze
rookmelders hebben.

In 2014 verzamelden we cijfermateriaal met betrekking tot brandveilig leven. Een nauwkeurige opsplitsing
per leeftijdscategorie en oorzaak van verbrandingen bepaalden de invulling van projecten in 2015 met onder
andere de ontwikkeling van een rad met 16 categorieën dat overal inzetbaar was. Maar ze gaven ook aan-
leiding tot de ontwikkeling van een specifieke folder over brandwondenpreventie tijdens de feestdagen.

Ook in 2015 werd een grondige studie van de dossiers uitgevoerd, waarvan de resultaten in het luik nazorg
besproken werden. Ook nu zullen ze richtinggevend zijn voor preventiecampagnes in 2016.

preventiewerking van Oscare per type locatie (2015)

Wheel of fire

PREVENTIELESSEN
EVENEMENTEN
SCHOLEN & VAKANTIES
BRANDWEER
BEURZEN
FESTIVALS
BEDRIJVEN
SHOPPING

58%

11%

3%
1%

15%

3%

6%

3%
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Jongeren opleiden tot ambassadeurs
zodat zij hun ouders stimuleren.

... ... ... ...
5.1. PREVENTIELESSEN

Brandveilig leven bespreekbaar maken, in kleine
groepen (maximum 35 personen) en op maat van
de doelgroep is één van de accenten die in 2015
werden gelegd binnen het preventieluik van
Oscare. In totaal kregen 5939 personen een pre-
ventieles 'op maat', dit is een verdrievoudiging
ten opzichte van 2014. Een uitbreiding van het
team was dan ook belangrijk.

Naast de preventiemedewerkers Bieke Pleysier (in
dienst sinds augustus '15) en Suzy Schorrewegen,
hebben we ook beroep kunnen doen op vrijwil-
ligers Guy Bernaert (adolescenten en volwas-
senen), Maryse Dijck (senioren en studenten
verzorging/verpleegkunde) en Marylou Van den
Brande (kleuter en lager onderwijs). Gesteund
door logistiek medewerker Guy Brassinne (in
dienst sinds september '15) en vrijwilligers Alexis
de Regge (vrijwillige brandweerman) en Frank
Mortelmans (gepensioneerd brandweerman en
vrijwilliger) voor de evacuatieoefening die ge-
ïmplementeerd werd in nagenoeg elke les.

Daar waar in 2014 de helft van de lessen plaats
vonden op verplaatsing, hebben we dit jaar alle
provincies aangedaan en 82% op locatie gegeven.

Vrijwilligster Marylou Van den Brande

Rooksimulator

aantal bereikte personen door preventielessen (2015)

2014
2015

2994

534
1820

310
843

126
282944

5-12 jaar 13-18 jaar volwassenen senioren

preventie
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Test je rookmelders elke eerste
donderdag van de maand!

... ... ... ...
5.2. FESTIVALS

Ook op grote evenementen kan je écht sensibili-
seren. Dit jaar werd een educatief rad en een
nieuwe educatieve stand ontwikkeld. Daarnaast
gebruiken we de bestaande materialen zoals leg-
puzzel, kleurplaten en een memoryspel. De
kleinsten op Bengelpop mochten in de Kids Corner
Flamio oortjes knippen en kregen informatie op
maat over verbranding door hete vloeistoffen.
Door de persoonlijke contactmomenten o.a. via
ons educatief rad werden verschillende oorzaken
van brand en de oplossing ervoor besproken. Op
de kinder- en jongerenfestivals werd de aandacht
vooral gevestigd op gevaarlijke situaties die tot
brand leiden en dit vooral in de leefsfeer van de
kinderen en jongeren (vb. gsm opladers die inge-
plugd blijven, tablets op bed die niet kunnen
ademen, spelen met vuur, etc.). Om brandveilig-
heid onder de aandacht te houden werd een
festivalbandje ontwikkeld. We waren in 2015 naar
goede gewoonte aanwezig op Pennenzakkenrock
in Mol, Your'in te Westerlo en Oostende,
Popeiland in Wachtebeke en Bengelpop in Balen.

Naar volwassenen toe werd veel aandacht gege-
ven aan het belang van rookmelders en brand-
veiligheid in de keuken en de woonkamer. Dit
omdat daar de meeste ongelukken gebeuren. Dit
resulteerde in een totale verkoop van een 600-
tal rookmelders en evenveel blusdekens. Weer
heel wat woningen die weer brandveiliger zijn!
In 2015 spraken we mensen aan op het Wereld-
dansfestival Hello Schoten en Manifiesta, het
feest van de Solidariteit in Bredene.

5.3. SHOPPINGCENTRA

Dit jaar waren we te gast in het Waasland
Shopping Center. Het blijft een opportuniteit om
op één dag een bijzonder grote groep mensen te
bereiken, ook al is de tijdspanne van het persoon-
lijk contact gering.

5.4. BEDRIJVEN

Verschillende bedrijven vinden steeds meer de
weg naar Oscare. Zo werden we uitgenodigd op
de gezinsdag bij Bayer (Antwerpen) en de veilig-
heidsdagen in het AZ Sint-Lucas (Gent). In beide
gevallen stond brandveiligheid thuis in de schijn-
werpers.

Bengelpop, Balen

Your'in, Westerlo

preventie
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Iedereen die met kinderen werkt,
moet zich bewust zijn van de gevaren.

... ... ... ...
5.5. BEURZEN

Op beurzen tref je meestal een bijzonder geënga-
geerd publiek dat op zoek is naar specifieke infor-
matie. Wij passen onze sensibiliseringscamagnes
dan ook altijd aan de doelgroep aan. We namen
in 2015 deel aan 6 beurzen met een erg uiteen-
lopend publiek.

Het meeste aandacht dit jaar ging naar de Vak-
beurs Kinderopvang (Antwerpen) waar Oscare
naast een educatieve stand ook 4 preventielessen
organiseerde voor kinderverzorgsters, studenten
kinderverzorging en crèchehouders. Voor het
tweede jaar op rij zat de zaal telkens behoorlijk
vol.

Op de meerdaagse Seniorenbeurs (Mechelen) en
de fiets- en wandelbeurs (Antwerpen) richtten we
ons vooral naar de actieve senioren.
Schaafwonden, slim zonnen en brandveiligheid in
de keuken en op de camping stonden centraal.

Maar een beurs kan ook als toeleidingskanaal
worden gebruikt voor nieuwe partners. Op de
Flanders Education beurs (Broechem) hadden we
de tijd om scholen persoonlijk te laten kennisma-
ken met onze educatieve pakketten en de "pre-
ventiedag op school" toe te lichten.

Het Brandweer Vereniging Vlaanderen congres
(Kortrijk) met brandweerbeurs was dan weer een
uitgelezen moment om de diverse brandweer-
korpsen te laten kennismaken met onze werking
en onze educatieve stand. Ook al zijn we al 'kind
aan huis' bij diverse korpsen, toch willen we onze
naambekendheid daar nog verder uitbreiden.

Om onze werking te kunnen verzekeren en
uitbreiden moeten we natuurlijk kunnen be-

schikken over voldoende vrijwilligers. De deel-
name aan de lokale Vrijwilligersbeurs van

District Merksem was nuttig en bracht ons niet
alleen in contact met diverse organisaties uit de

buurt, maar bracht ons ook in contact met nieuwe
vrijwilligers en talrijke studenten die op zoek

waren naar vrijwilligerswerk.

Vakbeurs Kinderzorg, Antwerp Expo

Fiets- en wandelbeurs, Antwerpen

preventie
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Maak, bespreek en oefen een
een vluchtplan met je gezin.

... ... ... ...
Uit voorgaand overzicht mag het duidelijk zijn dat
brandveiligheid voor iedereen belangrijk is. Maar
we moeten ons ook realiseren dat elke cultuur
andere gewoontes en tradities heeft. Oscare gaat
dan ook geen uitdaging uit de weg en had dit jaar
de kans om met diverse gemeenschappen te
werken aan een brandveiliger leven.
Met hand en tand en een mengelmoes van talen-
kennis trokken we naar de Stuivenbergwijk, waar
134 nationaliteiten wonen. Met steun van de Stad
Antwerpen hebben we naast een laagdrempelige
sensibiliseringscampagne tijdens de wijkfeesten
ook een preventieles met tolk gegeven en
plannen gesmeed voor 2016.

5.6. EVENEMENTEN

Op evenementen trachten we via laagdrempelige
en kortdurende contacten brandveiligheid be-
spreekbaar te maken. We moeten er ons wel van
bewust zijn dat ons aanbod daar als neven- of
deelactiviteit geldt. We registreren het aantal
bezoekers of deelnemers aan onze stand en
weten ondertussen dat ongeveer 10% van alle
bezoekers daadwerkelijk onze stand bezoekt.
Dit bereik zou niet mogelijk zijn zonder de mede-
werking van een dozijn eventmedewerkers die
door weer en wind paraat staan.

De evenementen waar we dit jaar aan deelnamen
(naast de festivals) zijn nog nooit zo divers ge-
weest. Van lokale wijkfeesten (Meifeesten
Kontich Kazerne) waar Flamio meeliep met de
kinderjogging tot een internationaal evenement
zoals de International oldtimer Fly and Drive show
(Schaffen). Grote en kleine volksfeesten stonden
ook op het programma met het Gordelfestival
(Groene gordel Brussel) en de Speeldag van de
Opvoedingswinkel te Brugge.

Maar ook nu weer blijven we een grote betrokken-
heid voelen bij studenten. Wij willen in de eerste
plaats dat een nieuwe generatie wetenschappers
gevormd wordt. Alleen zo kunnen we verzekerd
zijn van doorgezet wetenschappelijk onderzoek
naar de behandeling van brandwonden en
littekens. Vandaar dan ook onze aanwezigheid op
de Dag van de Wetenschap in het Provinciaal
Veiligheidsinstituut te Antwerpen belangrijk was.
Bij kinesitherapeute en onderzoekster Jill Meirte
(Universiteit Antwerpen) kon men letterlijk via
meetinstrumenten tot in het diepste van het
litteken of de huid kijken, terwijl de educatieve
stand op volle toeren draaide. Maar geen
studenten zonder een doorgedreven brandveilig-
heid op kot. Onze aanwezigheid op de eigenaars-
bijeenkomst te KU Leuven bracht ons in contact
met studenten en eigenaars en was een zinvolle
ontmoeting.

bezochte hulpverleningskorpsen (2015)

5.7. OPENDEUR BRANDWEER

Hoewel het accent voor ons toch vooral op
Vlaanderen ligt, zijn we dit jaar naar opendeur-
dagen en activiteiten van brandweerkorpsen ge-
weest in de drie gewesten én in alle provincies.
We hebben samengewerkt met 9 van de 20
Vlaamse hulpverleningszones en drie van hen
organiseerden bovendien nog een benefietactie
voor het Kinderbrandwondenfonds van Oscare.

Wij willen dan ook de professionele en vrijwillige
brandweermannen van volgende brandweerkorpsen

bedanken voor de uitnodiging:
Antwerpen, Brussel, Haacht, Herentals, Ingelmunster,
Mons, Nevele, Ronse, Sint-Truiden, Waregem en Zele.

preventie



os
ca

re
 | 

ja
ar

ve
rs

la
g 

20
15

19

Onze strip zet kinderen aan tot
lezen en tot brandveilig(er) leven!

... ... ... ...
5.8. SCHOLEN EN KINDERVAKANTIES

In 2015 zagen we maar liefst 4814 kinderen en jongeren in scholen. Vanaf de peuterleeftijd tot op jong-
volwassen leeftijd lopen zij een groter risico op brandwonden en de gevolgen ervan dragen ze een leven lang
met zich mee. Het Kinderbrandwondenfonds, het kinderfonds van Oscare, heeft in 2015 dan ook kosten noch
moeite gespaard om tot bij deze kinderen en jongeren te geraken om hen spelenderwijs, via individuele
contact-, doe- en les momenten op pad te zetten naar een brandveilig leven. Er was een warm welkom voor
ons voorzien in 11 scholen. Van piepjong tot jongvolwassenen, iedereen passeerde de revue.

De leerlingen van Basisschool Sint Jozef (Kontich), Het Molentje (Lier), enkele klassen van BSGO Laerhof
(Merksem), Onze school (Wolfsdonk) en de Rodenbachschool (Hove) hebben een preventiedag op school
gekregen. Leren blussen met een blusdeken, leren evacueren, eerste hulp bij brandwonden en brandveilig
leven, ze kennen en kunnen het nu allemaal. De strip "De Familie Burnout bakt het bruin" werd enthousiast
in meer dan 800 boekentassen gestopt samen met de checklist brandveilig leven voor de ouders.
Tegelijkertijd werden er in alle scholen 50 Nederlandse en 25 Franse exemplaren achtergelaten voor de
schoolbib. Via onze aanwezigheid op de Ideekids vakantiekampen werden nog eens 450 strips verspreid.
In de eerste graad van het secundair onderwijs werden 450 stripverhalen verspreid en op elk evenement
werden er gemiddeld 75 uitgedeeld. In totaal zijn er dus 4500 strips verspreid.

Ook het secundair onderwijs kreeg een preventie-
dag op maat aangeboden. Per graad en studie-
richting werden andere accenten gelegd. Zo
werden verkeersongevallen met de bromfiets
geïmplementeerd vanaf de tweede graad en
brandveiligheid op kot vanaf de derde graad.
Chemische brandwonden werden dan weer
meer aangekaart in de TSO en BSO richtingen,
terwijl informatie over wetenschappelijk onder-
zoek, medische en paramedische beroepen eerder
werden verstrekt aan TSO en ASO leerlingen.
Een uitzonderlijk initiatief ging door in het
secundaire onderwijs van Heilige Familie
(Antwerpen) waar we op een respectdag uitge-
nodigd werden en waar een brandwondenpatiënt
getuigde, zijn littekens toonde en openlijk vertelde
over zijn persoonlijke weg na brandwonden. Daar-
naast bezochten we ook nog Gitok (Kalmthout),
Sint-Jozefscollege (Wervik), school Grensland-
hallen (Wervik) en Vita et Pax (Schoten).
Naast het basis- en secundair onderwijs was er
ook interesse in onze werking vanuit het hoger
onderwijs. Laatste jaar studenten Thomas More
Lier, richtten voor de eerste jaar studenten ver-
pleegkunde een kennismakingsdag in rond brand-
wonden, preventie en nazorg.

Stripverhaal - De familie Burnout bakt het bruin

preventie
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Iederen begaat fouten,
als je maar uit je fouten leert!

... ... ... ...

Oscare

5.9. HERSTELBEMIDDELING

In 2015 werden we 4 keer gecontacteerd door
een herstelbemiddelingsdienst van Justitie om
jonge daders van een vuurincident via vrijwilligers-
werk bewust te maken van hun daden. Wij blijven
ook in 2016 voor hen klaar staan.
Vanaf 2016 zullen we in samenwerking met
brandweer Antwerpen en Stad Antwerpen ook
actief deel uit maken van een lesmodule 'vuur-
werkklas', waar mensen die de wetgeving aan-
gaande vuurwerk niet gevolgd hebben en hiervoor
een GAS boete kregen, via het vrijwillig bijwonen
van deze les, een sanctie kunnen vermijden.

preventie
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Samen kan je bergen verzetten!
Praat en luister naar elkaar.

De getallen liegen er niet om. 950 mensen met brandwonden en littekens zetten in 2015 voor het eerst een
voet over de drempel van Oscare. En dat moet je dan ook letterlijk opvatten. Je leven na brandwonden ver-
loopt soms anders, vergt aanpassingsvermogen en tijd en deze moeilijke stap in je leven zet je best niet alleen.
Hulp van lotgenoten, mensen die weten waarover je praat en die zonder woorden beseffen wat je doormaakt,
is écht waardevol en misschien wel één van de geheimen van Oscare. Wij bieden nazorg immers aan in een
familiale omgeving waar veel ruimte is voor lotgenotencontact.

Brandwondenpatiënten, hun familie en iedereen die
betrokken is bij het herstel hebben op verschillende
momenten, verspreid over het jaar, de kans om
elkaar te ontmoeten. We zien elkaar meestal de
eerste keer op de Nieuwjaarsreceptie waar beeld-
en cijfermateriaal van het voorbije jaar gepresen-
teerd wordt. In het voorjaar was er onze tweede
pasta avond met een 70-tal deelnemers en in het
najaar onze ondertussen traditionele kaas- en wijn-
avond met een record aantal bezoekers van 155.

Pasta buffet

Kaas & wijn avond

Voel jij je geroepen om mee aan de kar te trekken om
activiteiten door en voor lotgenoten te organiseren?

Neem dan contact op via info@oscare.be.

Nieuwjaarsreceptie
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7. Kinderbrandwondenfonds

Kinderen moeten tot twee jaar lang
een drukpak dragen.

De werking die hiervoor uitgebreid besproken werd, is alleen mogelijk dankzij u! Wij zijn niet structureel gesub-
sidieerd en de specifieke nazorg, psychologische hulpverlening en educatieve projecten kosten handenvol geld.
Daarom is uw steun belangrijk! U krijgt jaarlijks een transparant verslag van de besteding van uw geld en u
helpt er mensen met brandwonden mee vooruit in het leven.

7.1. GIFT

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 euro per jaar, ontvangt
u een fiscaal attest.

Via doorlopende opdracht
Bij uw bank kunt u een permanente opdracht geven
die u te allen tijde opnieuw ongedaan kan maken.
In natura
Bedrijven kunnen gratis diensten of producten ter
beschikking stellen van Oscare.

Bij bijzondere gebeurtenissen
Naar aanleiding van een huwelijk, geboorte, verjaardag, jubileum, overlijden of pensionering kan u de genodig-
den vragen om een bedrag te storten ten voordele van Oscare. U beschikt daarbij over de mogelijkheid om
achteraf een lijst met de namen van de milde schenkers op te vragen bij Oscare, indien uw evenement expli-
ciet in de mededeling vermeldt staat.

Zo schonk in 2015 Azuleo de opbrengst van de opening van hun nieuwe zaak aan Oscare, vierden familieleden
van Dr. Lafaire en de familie Raesenberg hun vijftigste verjaardag zonder pakjes maar vroegen een bijdrage

voor Oscare. Guy Bernaert, vrijwilliger bij Oscare, liet voor zijn huwelijksverjaardag eveneens een centje
storten.

Kinderen met brandwonden hebben ook recht
OM TE DROMEN!

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

Met een fiscaal attest krijgt u 45% van uw steun terugbetaald via uw belastingsaangifte.
Een gift van bvb 150 euro kost u in werkelijkheid slechts 82.5 euro.
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Elke euro telt! De verzorging van
brandwonden kost handenvol geld.

... ... ... ...
7.2. BENEFIETACTIE

Ziet u het veel groter dan een eenmalige schenking? Lid van een vereniging met een groot hart? Een school
waar solidariteit belangrijk is? Een centje over na je jaarlijkse sportevenement? Wil je deel uitmaken van de
'Music for Life' familie en ook een actie op touw zetten?

Richt dan een benefietactie in ten voordele van het Kinderbrandwondenfonds, het kinderfonds van Oscare.
Neem contact met ons op: we helpen je op weg, geven je inspiratie en voorzien jullie van de nodige omka-
dering indien gewenst.

info@oscare.be of telefonisch via 03/640 10 80.

7.3. LEGAAT

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
of met ons via legaten@oscare.be.

7.4. DONO.BE

Sinds eind 2014 is Oscare één van
de goede doelen waarvoor je een
actie kan registreren op het online
donatieplatform DONO.
Meer info surf naar www.oscare.dono.be.

7.5. ACTIES

Talloze mensen, verenigingen en bedrijven hebben
een hart voor Oscare en organiseerden het
voorbije jaar tal van evenementen die rechtstreeks
hebben bijgedragen aan de uitbouw van de nazorg
en de verderzetting van een doorgedreven
preventie.

Wil jij een actie op touw zetten? 
www.kinderbrandwondenfonds.be

a. Lokale intitiatieven

Vele kleintjes maken groot, zijn geen loze woorden.
In 2015 realiseerden we een snoezelruimte voor
kinderen, een nieuwe gespreksruimte voor de
sociaal verpleegkundige of psychologe en een
nieuwe educatieve stand dankzij verschillende
grotere en kleinere acties. Wij danken dan ook
uitdrukkelijk Jipp Animatie (Broechem), De
Warmste Quiz (Wervik), Doe het goede voor het
goede (Antwerpen), Arcadis (Antwerpen), De Grute
Plattoo (Vossem), De Voorzorg Antwerpen en
Mini onderneming Charming T voor hun initiatieven.

vzw De Grute Plattoo

acties

Geven doet leven
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Een leuk idee voor een sponsoractie?
Contacteer ons: we helpen je graag!

... ... ... ...

Rotaryclub Antwerpen-West, Drakenbootrace

b. Sporters met een groot hart

Elk jaar zijn er ook een aantal mensen die een bij-
zondere sportieve prestatie neerzetten, daar een
benefietactie aan koppelen en zo Oscare steunen.
Ook dit jaar gaf directeur Koen Maertens het
goede voorbeeld en startte op het platform
www.oscare.dono.be een actie gekoppeld aan zijn
deelname aan de DVV Ten Miles en Marathon. Ook
Jurgen Van Tichelen (kinesitherapeut bij Oscare),
een tienkoppig loopploegje, JanDis en verschillende
andere actievoerders liepen de DVV Ten Miles ten
voordele van Oscare. Een al even opvallende
prestatie werd neergezet door vrijwilliger Frank
die voor het tweede jaar op rij als Flamio de
Chiquita Kids Run meeliep.

Jeffrey Berton legde de lat nog wat hoger en besloot
met succes deel te nemen aan de Iron Man van
Zürich. Hiervoor organiseerde hij verschillende
sponsoractiviteiten en schonk de opbrengst ervan
aan het Kinderbrandwondenfonds.

Een andere sportprestatie werd neergzet tijdens de
drakenbootrace, georganiseerd door Rotaryclub
Antwerpen-West en waar vrijwilliger Guy en directeur
Koen Maertens mee in de boot stapten.

Een opgemerkte sportieve prestatie was die van
brandweer Antwerpen. Zij droegen een 8 m lange
brandweerslang met een team van 10 brandweer-
mannen (en -vrouwen) over het volledige parcours
van de DVV Ten Miles en dat in hun volledige inter-
ventiekledij.

Chiquita Kids Run

Brandweer Antwerpen op de DVV Ten Miles

Directeur Koen Maertens op de DVV Ten Miles

acties
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Kinderen helpen kinderen met
brandwonden! Respect!

... ... ... ...

Ideekids

c. Scholen op stap voor Oscare

Dit jaar organiseerden 4 scholen een sponsortocht
voor ons. De basisschool Sint-Jozef uit Kontich
beet de spits af en na een leuke preventiedag op
school, een staptocht voor het goede doel en een
extra spaarpot op het schoolfeest zamelden ze
heel wat euro's in. Het Molentje in Lier stapte door-
heen de Nete-vallei en zelfs de kleinsten legden
de tocht van 12 km af. Grootouders, familie en
vrienden deden gul een duit in het zakje.

Gitok, een secundaire school uit Kalmthout, betrekt
de jongeren al van in het begin bij brandveiligheid.
Het was dan ook spannend om in alle klassen
onze zaak te gaan bepleiten en uiteindelijk uit 6
binnenlandse kandidaten als eerste verkozen te
worden door de leerlingen. Aan motivatie dus
geen gebrek. De opbrengst werd verdeeld onder
2 binnenlandse en 2 buitenlandse goede doelen.

Bij het Vita et Pax instituut uit Schoten werden we
geïntroduceerd door een oud leerling, Jeroen Galle,
die zelf brandwondenpatiënt is. Hij bracht ook een
moedige getuigenis voor de leerlingen van de
derde graad. Ook daar bracht de staptocht een
schitterend bedrag op.

Al stappend spaarden 1725 kinderen en jongeren
samen met hun familie, vrienden, het lerarenkorps
en de directies van deze scholen zo geld in dat in
2015 en 2016 zal benut worden om brandwonden-
preventie verder onder de aandacht te brengen.

Staptocht Het Molentje, Lier

Het Molentje, Lier

d. Ideekids vakantiekampen

Net zoals de voorbije jaren trok de Flamiomobiel
naar verschillende Ideekids locaties. In 2015 werd
de samenwerking verder uitgebreid. Zo gingen we
net als andere jaren naar de "Heldenvakantie" waar
kinderen 1 dag in de huid kruipen van een brand-
weerman. Maar vermits er heel wat kookkampen
georganiseerd werden in 2015, sloegen we ook
daarvoor de handen in elkaar. Elke keuken bevat
een kookbox, waarin vanaf nu een blusdeken en
instructies zitten. De monitoren leerden ook hoe ze
een blusdeken dienen te gebruiken. Verspreid over
6 kampen kregen meer dan 300 kinderen al spelen-
derwijs les over brandveiligheid.

acties
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Als iedereen zijn steentje bijdraagt,
kunnen kinderen weer dromen.

... ... ... ...
e. Opendeurdag Brandweerkorpsen

Elk jaar opnieuw staan we op diverse opendeur-
dagen van brandweerkorpsen, maar daarnaast
kunnen we ook geregeld rekenen op de gulle
bijdragen van de brandweerkorpsen en hun
sympathisanten.
Zo verkocht brandweerkorps Waregem kalenders
en schonk de winst deels aan Oscare. De brandweer
van Herentals organiseerde dan weer een spetteren-
de brandweerfuif 'Night on Fire'. De opbrengst hiervan
ging ook naar Oscare.
Naar jaarlijkse traditie steunde brandweer
Antwerpen ons door hun opmerkelijke deelname
aan de DVV Ten Miles zoals eerder reeds vermeld.

Het totale bedrag zal nuttig besteed worden en
mee bijdragen aan de educatieve stand die hopelijk
volgend jaar weer diverse brandweerkorpsen
bezoekt.

Benefiet Concert Rotaryclub Antwerpen-Oost

Opendeurdag brandweer

f. Verkopen & informeren

We nemen ook zelf enkele initiatieven om geld in
te zamelen. Op bijna alle evenementen hebben we
een verkoopstand bij met lekkere, leerrijke en
nuttige producten. Zo zijn er kleurboeken, frisbees
en strips voor de kinderen, heerlijke confituur
(gemaakt door vrijwilligster Lia) en leuke olifantjes
uit badstof (gemaakt door vrijwilligster Els) en
natuurlijk de noodzakelijke rookmelders en blus-
dekens. Maar het meest bekende is onze jaarlijkse
wafelverkoop tijdens de kerstperiode.

Bovendien stonden we met onze verkoopstand ook
in het Waasland Shopping Centrum en in de zieken-
huizen UZA en AZ Sint-Lucas. Je kon ons ook vinden
op de kerstmarkten van Lier en Willebroek, de kerst-
markten van AXA (harten troef), GfK en op de
nieuwjaarsreceptie van district Merksem.

Een 2000-tal dozen gingen zo over de toonbank.

g. Klassieke concerten

De cultuurliefhebber kon ook dit jaar zijn hart op-
halen en ons steunen. In juni ging het benefiet-
concert Kawaguti & Storms door, georganiseerd
door Het Steen en in december organiseerde
Rotaryclub Antwerpen-Oost er het benefietconcert
'Sweet memories of Beijing' met Frascati Symphonic
Orchestra waarbij Oscare één van de goede doelen
was.

h. Serviceclubs helpen

Verschillende serviceclubs hebben dit jaar onze
werking ondersteund. Sommigen schonken een
bedrag naar aanleiding van een welbepaald project
of een uiteenzetting van onze werking (Kiwanis 2
Neten, Lier en Kiwanis ter Schelde) of anderen
organiseerden een groot evenement ten voordele
van Oscare zoals het Casino Royal van JCI Sint-
Niklaas, Rotaryclubs Antwerpen-Oost en het
Venetiaans bal ter gelegenheid van het 100-jarig
bestaan van Kiwanis (Kiwanis Aarschot, Kiwanis
2 Neten, Kiwanis Lier).

Benefiet Concert Het Steen
Frascati Symphonic Kawaguti & Storms

acties



os
ca

re
 | 

ja
ar

ve
rs

la
g 

20
15

27

8. Financieel

Oscare voorziet gratis
psychologische hulpverlening.

Oscare vzw boekte in 2015 een positief resultaat van 777.462,15 euro.

8.1. BALANS

De balans eindigt met een balanstotaal van
899.035,98 euro. De totale opbrengsten belopen
1.185.430,43 euro. De resultatenrekening eindigt
met een boni van 777.462,15 euro.

8.2. ACTIVA

Ten opzichte van 2014 is er een toename in vaste
activa tot 578.538,04 euro. Deze toename is
voornamelijk te wijten aan de verwerving van
enkele woningen door een legaat.

8.3. PASSIVA

Door het positief resultaat kon het maatschappelijk
vermogen aangroeien tot 871.042,96 euro. Er
werd een sociale reserve aangelegd van
150.000,00 euro. Bij de schulden op één jaar voor
de leveranciers is er een afname van
25.072,63 euro ten opzichte van 2014. Het totaal
van de schulden daalde met 25.073,62 euro tot
een totaal van 27.804,02 euro. Er worden, naast
een sociale reserve, specifieke reserves aangelegd
voor vernieuwing van IT, internationalisering,
onderzoek en preventie.

8.4. OPBRENGSTEN

We realiseerden in 2014 een totale opbrengst
van 1.185.430,43 euro. Dit cijfer werd gerealiseerd
door allerlei acties, giften van privé personen,
schenkingen van bedrijven en (project)subsidies.
De opbrengsten zijn voornamelijk toe te schrijven
aan het toekennen van enkele legaten ten bedrage
van 892.038,49 euro. Daarnaast was er een op-
merkelijke stijging van opbrengsten door acties
en evenementen en preventie ten opzichte van
het vorige boekjaar.

8.5. KOSTEN

De grootste uitgavenposten blijven diensten en
goederen, voornamelijk prestaties die geleverd
worden aan patiënten (o.a. psychologische be-
geleiding, (para)medische prestaties), en
personeelskosten.

8.6. AFSCHRIJVINGEN

De afschrijvingen bedragen 30.002,40 euro. Dit
is een toename met 23.895,88 euro ten opzichte
van 2014.
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Zet vandaag Oscare nog in je
testament.

... ... ... ...financieel

8.7. VERGELIJKENDE BALANS

31.12.15 31.12.14

578.538,04 5.802,02

5.802,02578.538,04

20.170,56
84.050,000,00

16.226,38

16.226,38 104.220,56

304.271,56
0,00

36.526,87
0,00

140.747,43320.197,94

899.035,98 146.549,45

31.12.15 31.12.14

80.000,00
13.580,81

10.000,00
40.000,00
48.042,96

150.000,00
518.000,00

Maatschappelijk vermogen
Onbeschikbaar vermogen - onroerend

Sociale reserve:
Stabilisatiefonds:
Bestemde fondsen - IT

Bestemde fondsen - internationalisering

Bestemde fondsen - onderzoek

Bestemde fondsen - preventie

Bestemde fondsen - nazorg

30.000,00
50.000,00

25.000,00

93.580,81871.042,96

18.261,76 43.334,39

1.156,33
8.385,93

0,00
9.543,25

52.877,6427.804,02

189,00 91,00

189,00 91,00

146.549,45899.035,98

8.8.VERGELIJKENDE RESULTATEN REKENING

Controleverslag Fiduciaire 'Ten Hove'

31.12.15 31.12.14Budget 2015 Budget 2014

Giften

Acties en evenementen

Preventie

Scar Academy

Onderzoek

Subsidies en sponsoring

Legaten

Tussenkomsten therapeuten en artsen

Huuropbrengsten

Opbrengsten allerlei

54.486,36
60.955,51
20.275,17

7.650,00
19.350,00
35.190,32

892.038,49
14.571,02

4.794,11
76.119,45

80.000,00
30.000,00
10.000,00
20.000,00
50.000,00
40.000,00

400.000,00
15.000,00

0,00
75.000,00

82.073,27
27.817,57
8.378,54

18.925,62
35.400,00
40.033,71
70.000,00
15.262,97

0,00
74.994,69

90.000,00
90.000,00
25.000,00
30.000,00
45.000,00
85.000,00

0,00
15.000,00

0,00
45.000,00

720.000,001.185.430,43 425.000,00372.886,37

Aankopen medisch materiaal

Aankopen preventiemateriaal

Aankopen acties en evenementen

Onderzoek

Preventiecampagnes

Scar Academy

Communicatie, publiciteit

Diensten en diverse goederen

Personeelskosten

Afschrijvingen

Voorzieningen

Andere bedrijfslasten

2.068,42
8.005,91

18.082,17
57.423,12

2.164,08
702,00

2.178,00
140.003,84
141.679,00

30.002,40

2.000,00
5.000,00

15.000,00
40.000,00

0,00
10.000,00
10.000,00

150.000,00
145.000,00

6.000,00

1.393,09
5.532,88

12.775,13
29.766,07

583,18
360,00

6.534,00
149.812,43
147.280,27

6.106,52

2.000,00
5.000,00

15.000,00
40.000,00

7.500,00
15.000,00
10.000,00

129.100,00
145.000,00

6.000,00
0,00

5.227,14
0,00
0,00

0,00
550,17

0,00
400,00

383.000,00407.536,08 375.000,00360.693,74

777.894,35 337.000,00 12.192,63 50.000,00

337.000,00777.462,15 50.000,0011.214,34

188,84
463,42

0,00
157,62 0,00

0,00

0,00
0,00 15,48

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
3,68
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Elk slachtoffer van een woningbrand
is er één teveel. Plaats rookmelders!

9.1. Kranten en magazines

18-11-2015: GVA

04-04-2015: GVA

26-04-2015: GVA

04-06-2015: GVA
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Bespreek een vluchtplan met
heel de familie!

12-2015: MAGAZINE UA

01-07-2015: GVA

17-06-2015: KERK EN LEVEN

... ... ... ...media
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Like, share en deel onze boodschap
zodat iedereen brandveilig(er) leeft.

... ... ... ...media

9.2. Radio en TV

05/06/2015: Radio 2 Antwerpen: Voorzichtig met de bbq!

9.3. SOCIALE MEDIA

Je kan ons volgen via verschillende kanalen:

FACEBOOK

OSCARE
www.facebook.com/vzwOscare
FLAMIO
www.facebook.com/Flamio.be
KINDERBRANDWONDENFONDS
www.facebook.com/kinderbrandwondenfonds
LEEFBRANDVEILIG
www.facebook.com/LeefBrandveilig

TWITTER

OSCARE
www.twitter.com/vzwOscare
SCAR ACADEMY
www.twitter.com/scaracademy
BRANDWONDENZORG
www.twitter.com/brandwondenBE
LEEFBRANDVEILIG
www.twitter.com/LFBrandveilig

fans en volgers op sociale media (2015)

9.4. YOUTUBE

In 2016 willen wij meer inzetten op beelden via ons
kanaal www.youtube.com/user/OscareBelgium.

1256 FANS 1086 VOLGERS

649 FANS

178 VOLGERS

251 FANS 65 VOLGERS

BRANDVEILIG

243 VOLGERS

BRANDWONDEN
ZORG

536 FANS



10. Campagnes
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Gebruik led kaarsen in plaats
van echte kaarsen!

De Familie Burnout bakt het bruin

10.1. DE FAMILIE BURNOUT BAKT HET BRUIN

In 2014 werd bijzonder veel energie en middelen gestoken in de ontwikkeling van een educatief stripverhaal.
In 2015 was het dan zover, met steun van de FOD binnenlandse zaken werd de strip gedrukt en kan Oscare
beschikken over 7.000 Nederlandstalige en 500 Franstalige strips. In de Rodenbachsschool te Hove werden
de avonturen van de Familie Burnout gelanceerd. De strip richt zich voornamelijk tot kinderen en jongeren
tussen de 10 en de 14 jaar, maar eigenlijk staat er geen leeftijd op. Zelf kan je er vast ook nog iets van op-
steken. Ondertussen zijn er via preventiedagen op scholen en via diverse evenementen al 4.500 strips ver-
deeld. FOD Binnenlandse Zaken verspreidde nog eens 18.000 exemplaren van deze strip onder de brand-
weerkorpsen van de diverse hulpverleningszones.

10.2. VEILIGE FEESTDAGEN!

Elk jaar opnieuw lopen er tijdens de feestdagen
talloze mensen brandwonden op. De oorzaak er-
van is zeer divers. Reden genoeg voor Oscare om
een doorgedreven sensibiliseringscampagne te
starten. Van 15 november tot aan de feestdagen
werd een speciaal hiervoor ontworpen flyer uit-
gedeeld op kerstmarkten, preventielessen en
activiteiten.

Folder "Veilige feestdagen!"

Preventieles Rodenbachschool, Hove



11. Organisatiestructuur
11.1. ORGANOGRAM

Raad van Bestuur

Je moet geen superkrachten hebben
om een held te zijn. Gewoon initiatief!

11.2. MEDEWERKERS

- 1 directeur (voltijds)
- 2 geneesheren (op zelfstandige basis)
- 1 psychologe (op zelfstandige basis)
- 1 psychologe (ZNA Stuivenberg)
- 7 fysiotherapeuten (op zelfstandige basis)
- 1 relatie- en gezinstherapeute (op zelfstandige basis)
- 1 ergotherapeute (op zelfstandige basis)
- 2 orthopedisch techniekers
- 1 verpleegkundige (ZNA Stuivenberg)
- 2 onderzoeksmedewerkers
- 1 administratief en educatief medewerker (voltijds)
- 1 coördinator preventie en vrijwilligerswerk (deeltijds)
- 1 logistiek medewerkster (voltijds)
- 1 medewerker communicatie, fundraising en marketing (voltijds)
- 1 accountant (Fiduciaire ten Hove)
- stagiairs
- tal van vrijwilligers...

De heer Walter
Van Pottelberge

Voorzitter
2009 - 21/03/2016

De heer Karel
Plasman

Voorzitter
21/03/2016-

De heer Marc
Haan

Secretaris

De heer Jan
Van Bastealere

Penningmeester

De heer Romain
Van Schoor
Bestuurder

Dokter Cindy
Lafaire

Bestuurder,
hoofd medisch team

De heer Koen
Maertens

Bestuurder,
directeur Oscare

De heer Wauthier
Robyns

de Schneidauer
Bestuurder

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.

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

vrijwilligerswerk@oscare.be
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De RVB kwam 5x samen in 2015.



Bespreek een vluchtplan met heel je familie.

BRANDVEILIG

BRANDVEILIG #leefbrandveilig

Brandveilig leven kan je leren!
Aan de hand van enkele kleine tips willen
we je hierbij helpen.

Plaats rookmelders
in elke ruimte.

(behalve keuken,
badkamer, garage)

Test je rookmelders iedere
eerste donderdag van

de maand.

Wanneer de rookmelder
afgaat, volg dan je vluchtplan

en ga naar de afgesproken
plaats buiten.

(je hebt maar 3 minuten)

Contacteer de
hulpdiensten

nadat je veilig buiten
bent.

Eerst water, de rest komt
later! (hou je wonde

20 minuten onder lauw
stromend water)

Wonden kleiner dan €2
behandelen met

brandwondenzalf.
(lees de bijsluiter)

Verwijder geen ingebrande
kledingstukken.

Contacteer de hulpdiensten.

Wonden groter dan €2 naar
de huisarts. Wonden groter

dan een hand, bel
de hulpdiensten.

€2

BRANDVEILIG

BRANDVEILIG

powered by



Van Roiestraat 18
2170 Merksem

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

IBAN: BE78 7354 4444 4486
BIC: KREDBEBB

info@oscare.be

Volg ons op het web
www.oscare.be
www.flamio.be

www.kinderbrandwondenfonds.be
www.omgaanmetbrandwonden.be

www.leefbrandveilig.be
www.veiligbarbecuen.be

www.slimzonnen.be

Volg ons op Facebook
www.facebook.com/vzwOscare

www.facebook.com/Flamio.be
www.facebook.com/kinderbrandwondenfonds

www.facebook.com/LeefBrandveilig

Volg ons op Twitter
www.twitter.com/vzwOscare

www.twitter.com/brandwondenBE
www.twitter.com/ScarAcademy
www.twitter.com/LFBrandveilig

Met dank aan:

ON: 0465.210.218

Dhr. Abeel | ACD Concepts bvba | Aerts Bert bvba | Aertsen& Partners nv | Agora 
Club 4 Aarschot | Dhr. Alenis | Alf. Lambrechts nv | Alg.B. Vlassak-Verhulst nv
Anckaerts-Belting NV | Dhr.en Mevr. Antonissen-De Belder | Antwerpse Televisie 
Maatschappij nv Arjohuntleigh | Astena nv | AXA Belgium | B.S.O. bvba
Dhr. Baekelmans | Dhr. Barbier | Dhr. en Mevr. Bauwens-Van Cauwenbergh
Belita nv | Dhr. Bellens | Mevr. Bellens | Beltrami nv | Dhr. en Mevr. Bernad-Michiels
Dhr. Bernaert | Mevr. Bernaert | Bleyens Transport bvba | Dhr. en Mevr. Blonde-
Eelen | Dhr. en Mevr. Bogaerts -Sanders | Mevr. Boumans | Dhr. en Mevr. Bourgeois-
De Ridder | Brandweer Kruibeke SPEF | Bravalo | Dhr. Broos | Dhr.en Mevr. Brosius-
Beutels | Dhr. Bruggeman | Mevr. Butzen | Mevr. Buysse | Dhr.en Mevr. Buytaert-
De Vriese | BVW Consult Comm.V Dhr. Caers | Callens | Vloer- en Tegelwerk
Mevr. Caluwaert | Mevr. Caluwe | Cargo bvba | Centrauto nv | Dhr. Ceyssens | Co-
Consult bvba | Dhr. Cols |Consigliamo| Mevr. Corluy | Dhr. Cornelis | Dhr. Corten
Mevr. Costermans | Dhr. Coussens | Crescendo nv | Dhr. en Mevr. Croimans-
Creemers | Dakwerken Dieltjens bvba | Danny Deckers LodicoComm. | D-Consult
Dhr. en Mevr. De Boeck-Kerstens | Dhr. De Borger | Dhr. De Ceulaer | Mevr. De 
Ceulaer | Mevr. De Coninck | Mevr. De Corte | De GrutePlattoo vzw | De Haes Sanitair 
cv | Dhr. De Jonge | Dhr. De Jongh | Dhr. De Kaey | Mevr. De Maeyer-Soogen | Dhr. De 
Mey | Mevr. De Raeymaecker | Dhr. De Rooy | De Ryck R. bvba | Mevr. De Rycker
Dhr. en Mevr. De Ryck-Rits | Mevr. De Troyer | Mevr. De Vogelaere | Dhr. De Wachter 
Dhr.en Mevr. De Wacker-Smidts | Mevr. De Winne | Dhr. De Witte | Dhr. De Wolf
Dhr. Deboeure | Mevr. Dekelver | Dhr. Delien | Mevr. Delombaerde | Dhr. en Mevr. 
Demuys-Van Meerbergen | Mevr. Deprez | Desco nv | Dhr. Devos | Dhr. Dhont | Dirk 
Van Laer en Co.Bvba | Dirk Brack bvba | Dhr. Docx | Doe het Goede om het Goede
Dr. Holvoet bvba | Drs. Adriaenssens & St. | Drukkerij De Bie bvba | Mevr. Dudek
EL.EM bvba | Elodin bvba | Euro Construct nv | Eurosil bvba | EWK BVBA | Fierens
Keukens bvba | Fintel bvba Flanders Port Security | Flor Artes bvba | Dhr.en Mevr. 
Forceville-Smolders | Franssens-Van Roey bvba | G.D. Solutions | Dhr. Goegebeur
Dhr. Gosselin | Gravo nv | Dhr. Haan | Hanolux bvba Dhr. Haringsma | Mevr. Hemelrijk
Dhr.en Mevr. Henderickx-Steylaerts | Henri Janssens Interieurinrichting | Mevr. 
Heylighen HolonCom bvba | Mevr. Horemans | Dhr. Huybrechts | Dhr. Huyghe I Bice 
bvba | Inner Wheel Club Antwerpen Singel | IR Architect | L.Michoel bvba | J.P. Dubois
bvba | Jacobs Kantoormachines bvba | Dhr. en Mevr. Jennes-Van Eester | Jos 
Lauryssen bvba | Dhr. en Mevr. Justens-Vloeberghs | Kamiel Troubleyn-Van Dyck nv
Kat.Sch.Regio Erembodegem | KBC Bank Antwerpen Anselmo | Dhr. Kelders | Kelkro
bvba | Dhr. Keysers | Kine Adriaensen-Simons BVBA | Dhr. Kinoo | Dhr. en Mevr. 
Klunder-Huygen | Dhr. Kox | KP.G | Mevr. Kyndt | Dhr. en Mevr. Lammens-Van Looy
Leasinvest Real Estate Man. | Dhr. Lecluyse Lekkerland cvba | Linea 2000 bvba
Lines VOF | Lisp-Liers Sprinklerbedrijf | Luxilon Industries | Mevr. Luyckx | Dhr. en 
Mevr. Luyckx-De Mey | Mevr. Luyts | Dhr. Maertens | Dhr. Maes | Mevr. Mannaers
Marbles bvba | Marnixring Lier Land v. Ryen | Mevr. Martens | Dhr. en Mevr. Mayens-
Janssen | Medussanv Dhr. en Mevr. Meulemans-Jacobs | Dhr. en Mevr. Meulyzer-
Cootjans | Dhr. Meus | Dhr. Meynen | Dhr. M'Nari | Mevr. Moermans | Dhr. en Mevr. 
Molero-Dworznik | Dhr. Monsieur | Mevr. Mouchitz | Mevr. Negler | Mevr. Neven
Mevr. Noeninckx | Notaris M. Weggebvba | Notarissen Deflander-Vanberghen | Dhr. 
Nuyens | Omicron bvba | Mevr. Ooms | Ouderrraad  De Stip | Dhr. en Mevr. Paardekam-
Van Spaendonk | PasarMerksem | Dhr. en Mevr. Pauwels-Vanmarcke | Peeraer-
Dextersbvba | Dhr. Peeters | Dhr. en Mevr. Peeters-Meeus | PGB Ceramica bvba
Pharma Solutions nv | Mevr. Plas | Pomax Belgium nv | Dhr. en Mevr. Pombreu-
Vermeiren | PRS Keukenrenovatie bvba | QRT bvba | Renoma bvba | Mevr. Roberts 
Dhr. Roels | Mevr. Rollenberg | Dhr. en Mevr. Rooman-Grootjans | Dhr. Rymenans | Dhr. Salciccia | Dhr. Schellekens | Dhr.en Mevr. Schoofs-Poels | Sebwolfs bvba
Mevr. Segers | Serry nv | Dhr. Slaets | Dhr. en Mevr. Sledsens-Van Hooydonck | Dhr. Sleypen | Dhr.en Mevr. Smink-Brouwer | Smolders-Verheijen bvba | Dhr. 
Sneijders | Dhr. en Mevr. Staepels-Koyen | Dhr. Staps | Mevr. Steens | Dhr. Steinkamm | Stessens Vloer- en Tegel-werken bvba | Mevr. Stevens | Dhr. en Mevr. 
Steylaerts-Dom | Stonedesign bvba | Dhr. Swinkels Tegim nv | Dhr. en Mevr. Temmerman-Wilmssens | Mevr. Theunissen | Dhr. Thomas | Dhr. Tilkin | Mevr. 
Timmermans | Tuvo bvba | Usocore nv | Mevr. Vaganee | Mevr. Van Acker | Dhr. Van Agtmal | Dhr. en Mevr. Van Asch-Ceulemans | Dhr.en Mevr. Van Bergen-
Vermeulen | Van Breda Risk & Benefits NV | Van De Cruys bvba | Dhr. en Mevr. Van Den Broeck-Tiebout | Dhr. en Mevr. Van Den Eeden-Docx | Van Den Heuvel 
Eric Vloer- en Tegelwerken bvba | Dhr. Van Dyck | Van Echelpoel Tandartsenpraktijk bvba | Mevr. Van Esse | Dhr. Van Gogh | Dhr. Van Holder | Dhr. Van Laethem
Dhr. Van Loon | Van Looveren Guy bvba |Mevr. Van Mechelen |Dhr.en Mevr. Van Mieghem-Oste | Dhr. Van Mulders | Mevr. Van Overstraeten | Dhr. Van Paepeghem
Dhr.en Mevr. Van Reeth-Meulyzer | Dhr. Van Remortel | Mevr. Van Schuerbeek | Dhr. Van Themsche | Dhr. Van Tichelen | Dhr.en Mevr. Van Turnhout | Mevr. Van 
Valckenborgh | Dhr. Van Valckenborgh | Mevr. Van Zwieten Mevr. Vanden Broeck | Dhr.en Mevr. Vandenbossche-Van Impe | Dhr. Vandeplas | Dhr. Vanderloock
Dhr.en Mevr. Vanderstraeten-Meeusen | Dhr. Vandevyvere | Dhr. Vandewalle | Dhr. Vanhove | Dhr. Vanmarsenille | Dhr.en Mevr. Vanpol-Vandael | VDK Vloer- en 
Tegelwerken | Dhr. en Mevr. Veheyen-Sas | Dhr. Vercammen | Verdult Renevations | Dhr.en Mevr. Verhaegen-Goris | Mevr. Verle Dhr. Vermeiren | Dhr. Vermeulen
Dhr.en Mevr. Verstrepen-Verhaert | Vervoort Stephan bvba | Mevr. Veys | Villa Nova Projectontwikkeling bvba | Vimmo nv | Mevr. Vlasselaer | Vloer-en tegel-
werken bvba | VM Projects bvba | Dhr. Vyt |Mevr. Waumans Mevr. Wauters | Dhr. Wellens | Dhr. Werrebroeck | Dhr. Wildiers Mevr. Willebrords | Dhr. Wouters
Dhr. Wuytens | Mevr. Wynen | ...
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