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Zowel voor wat onderzoek als opleiding betreft, staat ‘sha-
ring knowledge’ centraal de komende jaren. De interna-
tionalisering zal echter in grote mate afhankelijk zijn van 
de beschikbare middelen die hiervoor vrijgemaakt kunnen 
worden. Tot op vandaag moeten we het immers nog steeds 
stellen zonder structurele overheidssteun. 

Uiteraard willen we graag iedereen bedanken die heeft bij-
gedragen 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.

Walter Van Pottelberge
Voorzitter Raad van Bestuur Oscare

Voor u ligt het jaarverslag 2012 van Oscare, waarin we u zoals steeds willen informeren over 
onze verwezenlijkingen van het afgelopen jaar. En het was opnieuw een goed jaar. Ondanks 
onheilspellende berichten in de media over de steeds aanhoudende crisis kunnen we met een 
gerust gemoed terugblikken op een positief jaar.

Koen Maertens
Directeur Oscare

Voorwoord

Onze patiëntenpopulatie kende in 2012 reeds voor het 
vijfde jaar op rij een groei. Maar liefst 732 mensen vonden 
de weg naar Oscare voor evaluatie en opvolging van hun 
brandwonden of littekens, met een groter wordend aantal 
doorverwezen patiënten uit de periferie. Dit betekent dat 
Oscare een gevestigde waarde mag genoemd worden in de 
littekenwereld. 

In de zomer van 2012 trokken we met de Flamio roadshow 
doorheen Vlaanderen. Met de hulp van onze nieuwste aan-
winst Flamio (het  blauwe brandweerolifantje en tevens 
mascotte van het Kinderbrandwondenfonds, het kinder-
fonds van Oscare) trachten we een breed publiek te sensi-
biliseren omtrent brandveiligheid. Mensen hebben immers 
een eigen verantwoordelijkheid op te nemen om ‘brandveilig 
samen te leven’. In 2013 zal Flamio trachten de Vlaamse 
harten verder te veroveren om mee te werken aan ‘brand-
veilig samenleven’.

Stilaan begint Oscare ook ingang te vinden in de interna-
tionale onderzoekswereld rond littekens. Dankzij de jaren-
lange inzet in onze ‘search for the truth’ kunnen we onze 
vergaarde kennis delen op wetenschappelijke congressen 
en conferenties. Dat onze expertise en kennis erkend wordt 
in het buitenland bewijst het binnenhalen van enkele onder-
zoeksprojecten in opdracht van buitenlandse bedrijven. Zo 
werd ondermeer een overeenkomst afgesloten met een Duits 
bedrijf en gesprekken opgestart met een Zwitsers bedrijf.

Your scar, our care

Ook onze Scar Academy, opgestart in Vlaanderen in 2010, 
is klaar om zijn vleugels uit te spreiden. Na een succesvolle 
lancering van de Cica-démie, het Franstalige broertje van 
Scar Academy, in samenwerking met de drie Franstalige 
brandwondencentra, werd een overeenkomst afgesloten 
om onze boodschap en kennis ook buiten onze landsgren-
zen uit te dragen. Scar Academy UK werd in het leven ge-
roepen, in partnership met de Katie Piper Foundation, om 
in het voorjaar van 2013 een eerste basismodule aan te 
bieden die zal plaatsvinden in London.
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PijlersMissie1.1 1.3

Waarden1.2

1 Missie en visie

Oscare tracht op een zo laagdrempelig mogelijke 
manier alle zorg aan te bieden buiten een zieken-
huiscontext. 

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

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. Op die 
manier  draagt zij haar steentje bij aan een betere 
samenleving en tracht zo een maatschappelijke meer-
waarde te creëren.

Oscare heeft haar activiteiten en werkzaamheden 
georganiseerd rondom 4 grote pijlers:

nazorg
onderzoek

opleiding
preventie
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In het ambulant medisch behandelcentrum van Oscare staat een medisch en para-
medisch team, bestaande uit brandwondenartsen, kinesitherapeuten, een psychologe, 
ergotherapeuten, technisch orthopediekers, verpleegkundigen en vrijwilligers, in voor 
de zorg en omkadering van elke patiënt en zijn of haar familie.

In 2012 zette de stijgende trend die we sinds 2008 konden 
waarnemen, zich verder door. Maar liefst 732 patiënten 
kwamen op consultatie bij de artsen, een stijging van 
bijna 19% ten opzichte van 2011. In totaal kwamen 270 
kinderen en 462 volwassenen op consultatie voor hun 
brandwonden of littekens, of een respectievelijke stijging 
met 6% en 27% ten opzichte van 2011. Er waren in 2012 
zo’n 1745 consultatiemomenten bij de artsen voor de 
opvolging van brandwonden en littekens.

2 Nazorg

“Ook dit jaar kenden we een gevoelige stijging 
van het aantal patiënten. Wellicht is dit te wijten 
aan een groter wordende groep ambulante 
patiënten die doorverwezen wordt door huis-
artsen en zorgverleners uit de periferie. 

Oscare is hiervan een prima voorbeeld van 
een multidisciplinair zorgcentrum met een goed 
werkende ketenzorg. ”

Volwassenen
Het totaal aantal volwassenen steeg van 365 in 2011 tot 
462, een stijging met 27%. Terwijl het aantal slachtoffers 
ten gevolge van arbeidsongevallen in 2012 steeg tot 111, 
was er een opmerkelijke stijging waar te nemen van het 
aantal slachtoffers van ongevallen in de privésfeer (+29%). 
Ongeveer 26% van de ongevallen gebeurde op het werk en 
74% in de privésfeer. 

Kinderen
Het relatieve aandeel kinderen ten opzichte volwassenen 
daalde van 41% in 2011 naar 37% in 2012. Met in totaal 
270 kinderen steeg het totale aantal opgevolgde kinderen 
met 6%.

Aantal kinderen:
Aantal volwassenen: 
Aantal consultaties:  

270
462

1745

Dokter Cynthia Lafaire
Hoofd medisch team Oscare
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In 2012 zagen we een gevoelige stijging van het aantal 
patiënten (+13%) en het aantal behandelingen (+38%). De 
instroom van een relatief groot aantal nieuwe “long term” 
patiënten lag aan de basis hiervan, wat zich ook vertaalde 
in een groter aantal behandelingen per patiënt (gemiddeld 
45 behandelingen per patiënt). 

“De grote stijging van het 
aantal patiënten en het aan-
tal behandelingen is waar-
schijnlijk het gevolg van 
een stijgende interesse van 
het grote publiek voor de 
innovatieve behandeltech-
nieken, waarin wij een pio-
niersrol spelen.

Het oplopen van brandwonden heeft een impact op zowel 
psychisch, lichamelijk, familiaal als sociaal vlak en brengt 
psychologisch lijden met zich mee. Naast het verdriet, de 
ongerustheid en de opstandigheid zijn er maar weinig patiën-
ten die niet op één of ander moment geconfronteerd worden 
met gevoelens van angst, schuld, onmacht of depressie. 

Oscare biedt patiënten die dat wensen volledig gratis onder-
steuning of begeleiding om te leren omgaan met hun brand-
wonden en hen te helpen dit trauma een plaats te geven.

In 2012 werden in totaal 144 psychologische consulten ge-
geven. Gemiddeld kwamen cliënten 3,3 keer op consultatie.

Aantal cliënten: 
Aantal consultaties: 

Psychologische 
begeleiding2.2

43
144

Peter Moortgat
Coördinator onderzoek en opleidingen

Aantal unieke patiënten:
Aantal behandelingen:

95
4278

Nicole Gregoire
Psychologe

“Tijdens de op maat gemaakte, langdurige begeleiding is de essentie, dat patiënten,    
psychische kracht kunnen vinden om met de innerlijke en uiterlijke littekens te kunnen 
omgaan. Daarom is het belangrijk om rekening te houden met de context, de sociale 
en culturele achtergrond alsook de levensfase waarin de patiënt zich bevindt.
Het komt erop aan te luisteren wat hun persoonlijkheid kleurt, te ontdekken wat 
hun overtuigingen zijn en waar hun talenten liggen, te kijken naar de lichaams-
taal en te ervaren wat hen raakt. 
Dromen van een toekomst, een bestemming vinden, is niet altijd evident door 
de vele medische behandelingen die hen te wachten staan. Met mededogen 
en empathie help ik hen op weg.”
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In 2012 werden een aantal resultaten gepresenteerd 
op congressen: 

Een eerste basiscur-
sus zal plaatsvinden in 
het voorjaar van 2013 in 
Londen. Net zoals in Bel-
gië richt deze cursus zich 
tot alle zorgverstrekkers 
die te maken krijgen met 
littekens (artsen, chirur-
gen, kinesitherapeuten, 
ergothe-rapeuten, ver-
pleegkundigen, enz…).

3 Onderzoek
Om steeds de best mogelijke kwaliteit in 
nazorg te kunnen bieden, investeert Oscare 
sterk in de uitbreiding van haar onderzoeks- 
afdeling.

Studies3.1

Congressen3.2

In 2012 werd er druk gewerkt aan de lopende studies bij 
Oscare. De eerste resultaten van het onderzoek naar 
radiale shockwave-therapie werden gepresenteerd 
op het ISBI-congres te Edinburgh in september 2012. 
Daar werden ook verdere deelresultaten van de studie 
rond depressomassage gepresenteerd. Op de Scar 
Meeting in Montpellier die plaatsvond in maart werd 
ook een “Multiple casus rapport” van de effecten van 
microneedling op brandwondenlittekens voorgesteld. 
De eerste patiënten van de studie met Fraxel® laser, 
die gebeurt in samenwerking met de Da Vinci Clinic, 
werden geïncludeerd. 

Scar Meeting in Montpellier (22-24 maart) 
Moortgat P, Lafaire C, Maertens K.
Microneedling on mature burn scars, a case series 
report. 
Meirte J, Anthonissen M, De Cuyper L, 
Vandaele U, Moortgat P, Maertens K, Vaneerdeweg W.
The effect of PRUS® depressomassage on pain, pruritus 
and sensory perception in burn scar.

International Society for Burn Injury
in Edinburgh (9-13 september) 
Moortgat P, Lafaire C, Maertens K.
Can microneedling improve persistent redness in burn 
scars?
Anthonissen M, Meirte J, Moortgat P, Lafaire C, 
Maertens K, Van den Kerckhove E, Daly D.
The effects of depressomassage on transepidermal
water loss rate and erythema in burn scars.
Maertens K, Moortgat P, Lafaire C.
Oscare, a holistic approach in after-care for burns and 
scars.
Moortgat P, Lafaire C, De Cuyper L, Meirte J,   
Anthonissen M, Maertens K. 
The effects of radial shockwave therapy on water
vapor permeability rate and elasticity of burn scars,
a case series report.
Meirte J, Anthonissen M, De Cuyper L, Vandaele U, 
Moortgat P, Maertens K, Vaneerdeweg W.
The effects of vacuummassage on pain, pruritus
and sensory perception in burn scars.

Er werd ook een 
overeenkomst 
getekend met 
de Duitse firma 
“Binder” voor een 
vergelijkende studie 
tussen de “Gecko® 
Nanoplast®” (een 
siliconen verband) 
en de veel gebruikte 
silicone gel sheets.

De Katie Piper Foundation 
werd opgericht door Ka-
tie Piper (°1983), nadat het 
leven van het Britse model 
en tv-presentatrice in 2008 
een dramatische wending 
nam toen er zwavelzuur in 
haar gezicht werd gegooid. 
De Stichting richt zich op het 
verbeteren van de levens-
kwaliteit voor mensen met 
brandwonden en littekens 
en doet dit vooral door het 
verspreiden van relevante 
informatie.

www.katiepiperfoundation.org.uk

Samenwerkings-
verbanden3.3

Scar Academy, het oplei-
dingsinitiatief van Oscare 
krijgt navolging in het Vere-
nigd Koninkrijk. 

Samen met The Katie Pip-
er Foundation wordt Scar 
Academy UK in het leven 
geroepen. Oscare wil haar 
expertise en ervaringen 
rond littekenbehandelingen 
graag delen. Deze opleiding 
moet antwoord bieden aan 
de groeiende vraag naar lit-
tekenexperten.



Algemeen4.4

Workshop 
‘Depressomassage’4.3
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Tussen 14 januari en 24 maart ging de eerste edtie van 
Cica-démie van start met 15 deelnemers. 

Dit Franstalige broertje van Scar Academy vond plaats 
in de lokalen van de Universiteit van Namen in samen-
werking met de 3 brandwondencentra van Wallonië. 
Dit initiatief krijgt een vervolg in het najaar van 2013.

4 Scar Academy

Workshop depressomassage

Via onze opleidingsafdeling Scar Academy willen we vooral zoveel mogelijk kennis delen.

Sinds de oprichting in 2010 volgden in totaal 107 
zorgverstrekkers één of meerdere opleidingen van Scar 
Academy.

www.cicademie.be

Cica-démie4.1

In Vlaanderen was de tweede Workshop depresso-
massage en manuele technieken een groot succes. 
Nadat deze workshop al snel volzet raakte, werd er 
besloten een tweede workshop in te richten, zodat maar 
liefst 28 deelnemers konden verwelkomd worden.

Scar Academy UK4.2

In oktober konden we met trots mededelen dat een 
samenwerkingsakkoord werd bereikt met The Katie 
Piper Foundation om de eerste Scar Academy UK te 
organiseren in Groot-Brittannië in februari 2013.

www.scaracademy.be



Brandveiligheid is een steeds belangrijker wordend thema in de maatschappij.
Oscare tracht ondermeer via het geven van preventielessen en infosessies, het opzetten 
van maatschappelijke sensibiliseringscampagnes en het organiseren van roadshows dit 
thema voor een breed publiek beschikbaar te maken.

Oscare-stand op de opendeur brandweer Bree

5 Preventie
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Deze campagne, in samen-
werking met Het Vlaamse Kruis  
geeft tips hoe je op een veilige 
manier kan genieten van de 
zon. Via de rubriek “waar / niet 
waar” worden de meeste mis-
verstanden rond zonnen uit 
de wereld geholpen.

www.slimzonnen.be

Campagne 
“Slim zonnen”5.3

5.4 Opendeurdagen 
bij de brandweer

Oscare was aanwezig tijdens opendeurdagen bij 
diverse brandweerkorpsen (o.a. Hemiksem, Veurne, 
Bree, Leopoldsburg,…) met een preventie- en info-
stand. De bezoekers van deze opendeurdagen kregen 
heel wat brandpreventietips mee naar huis.

Folder www.slimzonnen.be

In 2012 werden weer heel wat preventielessen ge-
geven aan leerlingen binnen het basisonderwijs en 
hoger onderwijs, met als doel een uniforme preven-
tieboodschap over te brengen.    In 2012 werden via 
deze lessen, die door verschillende partners gegeven 
worden, heel wat kinderen bereikt.

Preventielessen Oscare5.1

Preventielessen Oscare

Preventielessen Oscare

Infosessies5.2
Er werden naast preventielessen ook heel wat infoses-
sies gegeven aan studenten voortgezette opleidingen, 
of specialisatiejaren oa. schoonheidsverzorging, ver-
pleegkunde, kinesitherapie of ergotherapie. In decem-
ber werd in het kader van een uitwisselingsprogramma  
een infosessie gegeven in de Artesis Hogeschool, Cam-
pus Gezondheidszorg aan 57 Nederlandse studenten 
verpleegkunde over de behandeling van brandwonden 
en brandpreventie. 



De ‘rookmobiel’
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Flamio Roadshows5.5

In 2012 zag Flamio, het blauwe brandweerolifantje en 
mascotte van het Kinderbrandwondenfonds (kinder-
fonds van Oscare), het levenslicht. 
Flamio moet kinderen helpen om bewuster te leren 
omgaan met brandgevaarlijke situaties in en rond de 
thuiswoning.

Oscare trok tijdens de zomer van 2012 met 
de Flamio Roadshow in Vlaanderen rond op 
allerlei events, waaronder kinderfestivals en 
braderijen, met als doelstelling mensen op zeer 
laagdrempelige manier zelfbewuster maken 
omtrent hun eigen brandveiligheid. De road-
show bestond uit twee delen: in het preven-
tiedorp konden de mensen demonstraties vol-
gen om hun eigen vaardigheden te testen. Er 
werd o.a. gebruik gemaakt van de rookmobiel 
van het Provinciaal Veiligheidsinstituut van de 
Provincie Antwerpen en tijdens een simulatie 
van een frietketelbrand konden mensen leren 
hoe een brandje te blussen met een brand-
deken. Tijdens een interactieve en educatieve 
familieshow werden de mensen via allerlei 
spelletjes, afgewisseld met zang en dans, op 
ludieke wijze warm gemaakt rond het thema 
brandveiligheid.

In februari werd een nieuwe website gepresenteerd 
voor mensen die op zoek zijn naar informatie over de 
(na)behandeling van brandwonden en voor brand-
wondenslachtoffers, en familie en vrienden die meer
te weten wensen te komen over wat hun geliefde te 
wachten staat.

5.6

Er werden eveneens online games 
ontwikkeld voor de allerkleinsten 
om al spelenderwijs te leren rond 
brandveiligheid.

www.omgaanmetbrandwonden.be

Lancering nieuwe website
“Omgaan met brandwonden”



6 Lotgenotencontact
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Ook dit jaar werden er bij Oscare weer leuke activiteiten en bijeenkomsten georganiseerd 
door en voor lotgenoten. Zo organiseerden zij in 2012 onder andere een kaas- en wijnavond, 
nieuwjaarsreceptie, en sinterklaasfeest.

Sinterklaasfeest6.3

Nieuwjaarsreceptie6.1

Op donderdag 19 januari  
vond  tradtiegetrouw de 
jaarijkse nieuwjaarsrecep-
tie plaats.  Na de traditionele 
nieuwjaarsspeech met een 
terugblik op het afgelopen 
jaar en een vooruitblik op 
de toekomst werd  samen 
het glas geheven op 2012 
en werd geklonken op een boeiend, inspirerend en ge-
zond 2013. De aanwezigen konden weer genieten van 
de door ons alomgekende en geprezen eigen vrijwillige 
cateringteam gemaakte tophapjes.

Voorbereiding hapjes nieuwjaarsreceptie

Kaas- en wijnavond6.2

De jaarlijkse kaas- en wijnavond vond dit jaar plaats 
op 23 november in zaal De Volkslust in Merksem.  
We mochten een recordopkomst aan lotgenoten, 
familieleden, medewerkers en sympathisanten ver-
welkomen; maar liefst 170 aanwezigen! En zoals altijd 
konden we rekenen op vele helpende handen om van 
deze avond een succes te maken. Dit jaar konden we, 
dankzij Time4Society, op de vrijwillige hulp rekenen 
van enkele KBC-medewerkers die een handje kwamen 
toesteken. De aanwezigen konden lekker genieten van 
een bordje kaas of vlees en een heerlijk glaasje wijn. 
We zetten ook volgend jaar de traditie voort.

KBC-vrijwilligers in het kader van Time4Society.

Ook het Sinterklaasfeest is een jaarlijkse terugkerende 
activiteit voor de jonge brandwondenslachtoffertjes van 
Oscare. Voor het eerst trokken we hiervoor op zondag 2 
december naar een andere locatie, meer bepaald naar 
Technicum Noord Antwerpen, die ons hun grote eetzaal 
ter beschikking stelden.  Vandaar was het slechts een 

Sinterklaas met
zijn zwarte pieten

klein kwartiertje wandelen tot aan het Kempisch Dok, waar de Sint zowaar 
met de boot aanmeerde samen met zijn Pieten. De kinderen genoten met 
volle teugen van de aandacht die ze kregen van Sinterklaas en zijn trawanten 
en keerden met een vol (of halfleeg) zakje snoep, een kadootje en zelfge-
maakte pietenmuts tevreden huiswaarts.

Massale belang-
stelling op de kade.



U kan de brandwondenpatiënten een hart onder de riem steken door uw steun te 
betuigen. Dat kan ondermeer via een gift, door het opnemen van Oscare in uw 
testament of door partner te worden.

Gift7.1 Legaat7.2

Via overschrijving 
U kunt Oscare steunen door een bedrag naar keuze 
over te maken op ons KBC-rekeningnummer:

 IBAN: BE78 7354 4444 4486
 BIC : KREDBEBB

Vanaf een bedrag van € 40 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.

Partner7.3

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.

Neem Oscare op als be-
gunstigde 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 hier-
voor best contact op met uw 
notaris.

Acties7.4

U wilt een fietstocht organiseren waarbij een deel van 
het inschrijvingsgeld naar Oscare gaat? Zelfgemaakte 
wenskaarten of sjaaltjes verkopen? Een ander evene-
ment opzetten ten voordele van Oscare? Contacteer 
ons gerust!
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7 Oscare steunen

Legatenfolder Oscare

meer info:  www.oscare.be/testament
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Oscare is een unieke 

organisatie in België, Europa, 

en de rest van de wereld, die 

mensen met brandwonden 

en hun familie helpt op alle 

mogelijke manieren.  

We bundelen een totaalpakket aan diensten en bijstand onder 

één dak.  Brandwonden voorkomen, lotgenoten samenbrengen 

en levenskwaliteit verhogen; 

dat zijn onze belangrijkste doelstellingen.  

De nazorg van brandwonden 

is vaak heel intensief en duur, 

en vereist de meest 

deskundige aandacht. 

Een gespecialiseerd medisch 

team bestaande uit artsen, 

kinesitherapeuten, 

psychologen, en andere 

paramedici (o.a. makers 

drukkledij en verpleegkundigen) staat steeds paraat met de 

beste zorgen. Onze slogan is niet voor niets:  

Your scar, our care!

Dat alles maakt dat we bij 

Oscare een uitstekende 

nazorg kunnen aanbieden 

op maat van ieders noden. 

Via wetenschappelijk 

onderzoek trachten we de 

kwaliteit van, voornamelijk, 

littekenbehandelingen te 

verhogen.  Via preventie- en 

sensibiliseringscampagnes 

trachten we het aantal 

slachtoffers te verminderen. 

In onze Scar Academy 

geven we opleiding rond 

brandwondenzorg.

Over Oscare

U kunt ons uiteraard ook nu al 

steunen! 

Dat kan materieel zijn, 

zoals speelgoed, producten, 

logistieke hulp,… 

of via een gift. 

Giften vanaf 40 € 

zijn fiscaal aftrekbaar.

Rekeningnummer: 

IBAN: 

BE78 7354 4444 4486

BIC: 
KREDBEBB

U kunt het verschil maken

Meer informatie?

Wij staan altijd ter beschikking 

voor een persoonlijk gesprek. 

U kunt uiteraard ook steeds 

met uw vragen bij uw notaris 

terecht.

Ook als u er niet meer bent, 

kunt u meer betekenen dan u denkt !

Maak de ‘strijd tegen de littekens’ 

tot uw erfgenaam !

U kunt zelf de specifieke bestemming 

van uw middelen bepalen:

     OSCARE

 
- preventie

 
- nazorg

 
- algemene werking

     PATRICK DECLERCK FONDS

 
- sociaal zwakkeren en kinderen

     ONDERZOEKSFONDS VOOR BRANDWONDEN

 
- wetenschappelijk onderzoek

     KINDERBRANDWONDENFONDS

 
- kinderen met brandwonden 

 
  meer levenskwaliteit geven

Nazorg- en onderzoekscentrum 

voor brandwonden en littekens

Ondernemingsnummer:  BE 0465.210.218
Van Roiestraat 18

2170 Merksem

Tel. 03 640 10 80

www.oscare.be

legaten@oscare.be

Getuigenis Jan

“Bij Oscare kwam ik in een ontspannen, 

familiale en huislijke sfeer terecht, los van 

de vroegere ziekenhuiscontext. 

Ik kon er terecht voor al mijn noden: 

littekenbehandelingen, psychologische 

begeleiding, consultaties bij de dokter, 

wondverzorging,…”

Getuigenis Kim

“De huid voelt veel vlakker en egaler aan, 

en mijn littekens zijn minder rood en veel 

soepeler dan vroeger. 

Dankzij de microdermabrasie van Crystal 

Clear durf ik voor het eerst in 15 jaar (sinds 

mijn ongeval) weer  driekwart mouwen 

dragen en mijn onderarmen laten zien.”

Getuigenis mama van Inke

“Bij Oscare kwam Inke in een 

kindvriendelijke omgeving terecht. 

Ze keek er zelfs naar uit om naar de 

kinesitherapiebehandelingen te komen. 

Zonder die sessies had Inke waarschijnlijk 

verschillende operaties moeten ondergaan. 

Nu blijft ze daarvan gespaard.”

Nazorg brandwonden

Over Legaten en SchenkingenGeven doet Leven

Brandwonden veroorzaken ernstige

 fysieke en psychische littekens.

Steun ons in onze “strijd tegen de littekens”.

Door een mooi en zinvol gebaar

op het eind van Uw leven,

helpt U onze brandwondenpatiënten

vooruit in hun leven!

U denkt liever niet aan de dag dat u er niet meer 

bent. En toch is het zinvol om dat wel te doen.

 
Door het opstellen van een testament 

zorgt u ervoor dat uw geld terecht komt 

bij wie u belangrijk vindt. 

Het is dus goed hierover na te denken

zodat uw nalatenschap een bestemming krijgt 

die past bij uw persoonlijke voorkeur.

Soorten legaten en schenkingen:

Er bestaan heel wat verschillende formules 

om iets na te laten aan Oscare. 

Het volstaat om in uw testament, 

handgeschreven of notarieel vastgelegd, 

te vermelden dat u een bepaald bedrag, 

een procentueel deel, bepaalde goederen, 

of heel uw bezit, als u geen wettelijke 

erfgenamen hebt, nalaat aan Oscare.

Duolegaat

Bij het duolegaat worden de successierechten betaald door ons, 

waardoor er meer overblijft voor de erfgenaam (doorgaans een 

particulier persoon). Vooral mensen zonder kinderen kiezen voor 

een duolegaat. Maar ook als u wel kinderen hebt en hen meer 

dan 250.000€ wil schenken, kunt u van deze formule gebruik 

maken. 

Dankzij het duolegaat moeten de erfgenamen geen successie- 

rechten betalen, omdat de vereniging die last draagt. 

Een win-win situatie voor iedereen! 

De netto-erfenis stijgt dankzij het duolegaat.

Wist u dat …

• Er in België elk jaar zo’n 120.000 ongevallen ontstaan              

   door brand?

• 13.000 à 15.000 slachtoffers van die ongevallen naar de 

   huisarts moeten voor verzorging?

• 1.200 brandwondenslachtoffers zich laten opnemen in één    

   van de zes brandwondencentra in België?

• 25% van de brandwondenslachtoffers kinderen jonger dan   

  12 jaar zijn?

• Kinderen tussen 0 en 5 jaar de grootste groep slachtoffers   

  vormen?

Oscare in uw testament
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Algemeen legaat

Bij een algemeen legaat laat u al uw bezittingen na aan 

één persoon of organisatie. Het kan ook gaan om meerdere 

begunstigden, maar het gaat altijd over heel uw vermogen. 

Als u uw vermogen aan Oscare wilt nalaten, dan maakt u 

Oscare tot algemeen legataris of erfgenaam. 

Deze formulering volstaat dan:

• Jonge kinderen zich meestal verbranden door hete 

  vloeistoffen (koffie, thee, soep, badwater)?

• De meeste ongevallen met brand thuis gebeuren?

• Volwassenen gemiddeld anderhalf en kinderen twee jaar 

  revalideren?

• De verzorging en nazorg van brandwonden verschrikkelijk    

  veel geld kost?

• Gespecialiseerde littekenbehandelingen de kwaliteit van het      

  litteken kunnen verbeteren, en daardoor ook de kwaliteit van     

  leven?

• … u ons hierbij kunt helpen?

Voorbeeld 2: Duolegaat 

Maria laat 60.000€ na aan Rita en 40.000€ aan Oscare, met als 

voorwaarde dat de vzw alle successierechten betaalt. Oscare 

betaalt dus 45% op de 60.000€ van Rita (27.000€) en 8,8% op 

haar 40.000€ (3.520€). Oscare houdt aan deze erfenis 9.480€ 

over en Rita 60.000€. Voor haar betekent dat een nettowinst van 

7.500€!

 bevoordeelde partij     Rita        Oscare  Staat  

 bruto legaat  
100.000€      0€

 successierechten  

 45% op eerste schijf 

 
    tot 75.000€ - 33.750€        -  

 

 55% op tweede schijf 

 
 

  
    tot 25.000€ - 13.750€        -

 netto voordeel  
 52.500€        0€            4

7.500€

Kort samengevat betekent dit dat Maria een groter bedrag aan 

haar nichtje Rita kan nalaten én tegelijkertijd een schenking kan 

doen aan Oscare!  Alleen de staat krijgt minder geld.

Voorbeeld 1: Legaat 

Maria heeft geen kinderen en wil 100.000€ nalaten aan haar 

nichtje Rita volgens de huidige tarieven van het Vlaams Gewest. 

Maria laat 100.000€ na, enkel aan Rita. Zij moet hierop 47.500€ 

belastingen betalen en houdt dus 52.500€ over: 45% op de 

eerste schijf van 75.000€ en 55% op de tweede schijf van 

25.000€.

Voor meer informatie neemt u best contact op 

met uw notaris:  www.notaris.be

 bevoordeelde partij     Rita        Oscare  Staat  

 bruto legaat  
60.000€       40.000€

 successierechten  

 45% op eerste schijf  
 

 
 

   

 tot 75.000€ (erfgenaam)    geen       - 27.000€      
 

 8,8% op deel Oscare  
        - 3.520€        

 netto voordeel  
 60.000€        9.480€     30.520€

Voor acties waarbij geld in-
gezameld wordt dat u door 
andere mensen gegeven 
wordt, kan geen fiscaal at-
test worden afgeleverd.
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per 31 december 2012 - 31 december 2011

  ACTIVA           31 dec 2012    31 dec 2011

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

1.792,57

1.792,57

759,19

759,19

7.723,13
46.777,01
54.500,14

2.727,11
46.777,01
49.504,12

B.1

B.2

137.946,31
906,63

193.353,08

52.349,03
56,27

101.909,42

195.145,65 102.668,61

  PASSIVA                 31 dec 2012  31 dec 2011

Maatschappelijk vermogen 
V   Maatschappelijk vermogen
      Sociale reserve
      Werkingsreserve
      Specifieke reserve: onderzoek
      Specifieke reserve: internationalisering
      Overig maatschappelijk vermogen

TOT. MAATSCHAPPELIJK VERMOGEN

7.790,17 23.401,75B.3

90.000,00
24.753,89
40.000,00
30.000,00

76.000,00

186,31

184.753,89 76.186,31

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

TOTAAL PASSIVA

E.

Handelsschulden
1) Leveranciers

C.

2.601,59 2.933,93

Overige schuldenF.

10.391,76 26.335,68TOTAAL VAN DE SCHULDEN

X   Overlopende rekeningen 0,00
0,00

146,62
146,62

195.145,65 102.668,61

Oscare vzw boekte in 2012 een positief resultaat van 38.567,58 euro. 

Balans8.2

De balans eindigt met een balanstotaal van 195.145,65 
euro. De totale opbrengsten belopen 434.310,80 euro, 
een stijging van 28% ten opzichte van boekjaar 2011. 
De resultantenrekening eindigt met een boni van 
38.567,58 euro.

Activa
Ten opzichte van 2011 is er een toename in vaste ac-
tiva tot 1.792,57 euro. Deze toename is voornamelijk 
te wijten aan een waardevermeerdering door de aan-
schaf van een telefooncentrale in volle eigendom van 
de vereniging. 

Passiva
Door het positief resultaat kon het maatschappelijk 
vermogen aangroeien tot 184.753,89 euro. Er werd 
een reserve aangelegd voor onderzoek en interna-
tionalisering.  Bij de schulden op één jaar is er een af-
name van 15.611,58 euro ten opzichte van 2011. Het 
totaal van de schulden daalde met 15.943,92 euro tot 
10.391,76 euro. 

Vergelijkende jaarrekening8.1

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA

TOTAAL ACTIVA

Schulden
IX   Schulden op ten hoogste één jaar
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Opbrengsten
We realiseerden in 2012 een totale opbrengst 
van 434.310,80 euro, een toename van 
96.106,55 euro (+28,4%) ten opzichte van 
2011. Dit cijfer werd gerealiseerd door allerlei 
acties, giften van privé personen, schenking-
en van bedrijven en (project)subsidies. De 
opbrengsten zijn voornamelijk toe te schrijven 
aan het toekennen van drie legaten ten be-
drage van 167.941,74 euro. Daarnaast was 
er een stijging van opbrengsten uit acties & 
evenementen (+129,3%) en onderzoeksmid-
delen (stijging met 257,2%) ten opzichte van 
vorig boekjaar.

                                                        

                         
   

       31 dec 2012     Budget 2012     31 dec 2011     Budget 2011

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

56.528,32
70.892,33

2797,00
11.380,00
21.430,00
54.270,40

167.941,74
13.134,45
35.936,56

434.310,80

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

65.000,00
38.500,00
5.500,00

10.000,00
0,00

167.000,00
40.000,00
11.500,00
7.000,00

344.500,00

87.563,22
30.922,49
5.171,04

11.105,00
6.000,00

107.302,88
46.777,01
11.118,09
32.244,52

338.204,25
 
 
  - Aankopen medisch materiaal
  - Aankopen preventiemateriaal
  - Aankopen acties en evenementen
  - Onderzoek
  - Preventie
  - Scar Academy
  - Fondsenwerving
  - Diensten en diverse goederen
  - Personeelskosten
  - Afschrijvingen
  - Voorzieningen
  - Andere bedrijfslasten

TOTAAL KOSTEN

1.393,66
3.406,17

16.199,45
25.352,57
41.058,34

0,00
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

0,00
141.850,00
97.800,00
1.550,00

0,00
300,00

335.500,00

2.500,00
5.000,00

19.500,00
20.000,00
45.000,00

25.000,00
127.850,00
97.800,00
1.550,00

0,00
300,00

344.500,00

780,00
3.334,92

11.112,32
17.707,83
35.995,08

11.844,70
139.825,53
94.986,78
1.926,88

0,00
118,70

317.632,82

BONI
MALI

38.827,00 2.500,00 20.571,43
0,00

  Opbrengsten
  Kosten

131,85
363,59

0,00
0,00

315,43
345,70

0,00
0,00

Financiële opbrengsten en kosten

Werkingsopbrengsten en -kosten

  Opbrengsten
  Verlies: uitboeking activa
  Belasting: roerende voorheffing op intresten

0,00
27,68

0,00
0,00

0,00
24,34

0,00
0,00

Uitzonderlijke opbrengsten en kosten

BONI VAN HET BOEKJAAR
MALI VAN HET BOEKJAAR

38.567,58 20.516,82

Kosten
In 2012 werd 41.056,34 euro 
uitgegeven aan preventie, 
een stijging met 14% ten op-
zichte van 2011. De grootste 
uitgavenpost blijft diensten 
en goederen, voornamelijk 
prestaties die geleverd 
worden aan patiënten (o.a. 
psychologische begeleiding, 
(para)medische prestaties), 
en personeelskosten.

Vergelijkende resultatenrekening8.3

2.500,00

Kosten

Opbrengsten

TOTAAL OPBRENGSTEN

per 31 december 2012 - 31 december 2011



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

9 Acties
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Dit was de 2de editie van deze rommelmarkt, maar het 
slechte weer zorgde er voor dat we in de loop van de 
middag genoodzaakt waren onze stand op te ruimen. 
Gelukkig waren er ’s morgens nog heel wat kijklusti-
gen en kopers die er voor gezorgd hebben dat we toch 
een mooie opbrengst hadden om onze organisatie te 
steunen. Hartelijk dank aan Hélène, Joël, Luk en Hilde 
die ondanks de regen van de partij waren om een hand-
je toe te steken en hopelijk kunnen we volgend jaar ook 
weer op de zon rekenen. 

Verwendag studenten
Heilig Graf Instituut Turnhout9.1

Merksem Rommelt9.2

In het kader van hun jaaropdracht organiseerden drie 
studenten uit het 7de jaar schoonheidszorg van het 
Heilig Graf Instituut te Turnhout op 27 maart een ver-
wendag voor brandwondenpatiënten. 

Bij een sfeermuziekje en onder vakkundige leiding van 
de studenten kregen ze een volledige gelaatsverzor-
ging en massage, gevolgd door een manicure en als 
afsluiter stond er een pedicure op het programma. 

We willen hierbij Kim, Melissa en Lenie van harte dan-
ken voor dit initiatief. Het was echt genieten!

(v.l.n.r.) Luk, Joël en Hélène

Juweelcreatie studenten
Technicum Noord Antwerpen9.3

In het kader van een project van het 7de specialisa-
tiejaar juweelcreatie ontwierpen laatstejaarsstudenten 
van Technicum Noord Antwerpen voor enkele brand-
wondenpatiënten een juweel. De opdracht bestond 
erin om voor een aantal brandwondenpatiënten een 
juweel te ontwerpen naar aanleiding van hun verhaal 
rond het oplopen van deze wonden. Er werd gepraat 
en ontworpen en na enkele bijeenkomsten konden op 
het einde van het schooljaar de afgewerkte juwelen 
bekeken en door de patiënten aangekocht worden. De 
leerlingen maakten er echt werk van en de resultaten 
mochten dan ook gezien worden! We willen hierbij 
zowel de leerlingen, leerkrachten, medewerkers en 
de patiënten van harte danken om dit project tot een 
goed einde te brengen. Ook wensen wij de afgestu-
deerden heel veel succes in alles wat zij nog willen 
ondernemen.

Juwelenproject TNA

Patiënten krijgen een verwenmoment.
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Onze kinesitherapeut Jurgen Van Tichelen trotseerde 
samen met een groepje andere deelnemers de regen 
en na een rit van 22 km behaalden zij weliswaar door-
nat de eindstreep. ’s Avonds mochten we tijdens de 
receptie uit handen van voorzitter Willy De Meyer een 
cheque van  € 500 in ontvangst nemen ten voordele 
van onze organisatie. Nogmaals onze welgemeende 
dank hiervoor.

We willen hierbij ook iedereen die dit evenement moge-
lijk heeft gemaakt nogmaals van harte danken en ho-
pen alvast dat de volgende editie in betere weersom-
standigheden zal verlopen.

Brandweer Herentals feest 
tijdens “Night on fire” 9.6

Op zaterdag 16 november organiseerde Herentalse 
spuitgasten (en –vrouwen) de derde editie van ‘Night on 
Fire’, een fuif in zaal ’t Hof op de Grote Markt in Heren-
tals. Deze editie, dit jaar ten voordele van Oscare, bracht 
maar liefst € 5.000 op.

Affiche “Night on fire”

8ste ING Family Cycling Tour 
in Hove9.4

“Goede doelen actie” 
in Waasland Shopping Center 
in Sint-Niklaas

9.5

Infostand Waasland Shopping Center.

Op donderdag 13 en zaterdag 15 december stond 
Oscare in het Waasland Shopping Center in Sint-Niklaas 
met een info- en verkoopsstand tijdens de Goede Doe-
len actie. Centraal stond een enquête voor brandveilige 
feestdagen. De deelnemers kregen vragen en tips met 
betrekking tot veilig omgaan met kerstbomen, kerstver-
lichting, kaarsen, vuurwerk enz. Onder de deelnemers 
werd een bongo bon Ontbijt met bubbels verloot.

Jurgen Van Tichelen

Enkele moedige fietsers tijdens de ING Cycling Tour.

Op zondag 26 augustus 
organiseerde de Konin-
klijke Hovese Vitesse 
Club voor de 8ste keer 
de ING Family Cycling 
Tour. 

Deze wedstrijd wordt gereden voor het goede doel en 
dit jaar werd het Kinderbrandwondenfonds van Oscare 
gesponsord. Jammer genoeg waren de weergoden ons 
die dag niet gunstig gestemd en door de hevige regen-
val was er maar een magere opkomst. 
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In het kader van Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen van Time4Society kwamen twee me-
dewerkers van HOLCIM Belgium ons op 9 oktober een 
handje helpen bij het schilderen van de wachtzaal en 
consultatieruimtes van de psychologe en de arts! 

Berenverkoop 
Karel de Grote Hogeschool9.7

Tijdens de maand december waren er op de Hoge-
schooldiensten van de Karel de Grote Hogeschool 
beertjes te koop ten voordele van Oscare. 
Dankzij KdG-medewerker Luk Bernaert, en tevens 
brandwondenslachtoffer en vrijwilliger bij Oscare, werd 
deze actie een groot succes.

Carnavalsduik door de 
”Winterzwemmers van 
Vosselare Put” 

9.8

Op zondag 26 februari organiseerden de Winterzwem-
mers van Vosselare Put in Deinze voor de 7de maal 
een carnavalsduik in het koude water. 
Tijdens dit evenement was er ook een tombola waarvan 
de opbrengst, de mooie som van 500 euro, integraal 
naar Oscare ging. We willen hierbij de vereniging van 
harte danken voor dit initiatief

Leuk schilderproject9.9

9 Acties

Berenverkoop bij KdG

Deze actie past 
binnen het CSR 
programma 
Together for 
communities
van HOLCIM, 
wereldleider in de 
productie van o.a. 
cement.

Vrijwillige schilders Steven en Marco van HOLCIM.

Braderij Merksem9.10
Op zaterdag 25 augustus was Oscare aanwezig op de 
braderij van Merksem. Ook Flamio was van de partij.  
Mede door het goede weer kon de Oscare stand op 
veel belangstelling rekenen.

Flamio verovert de harten van de Merksemnaren
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Truck Grand Prix
circuit Zolder

Op zondag 23 september stonden vrijwilligers Luk en 
Marylou met een preventie- en infostand op het circuit 
van Zolder met ronkende motoren op de achtergrond 
tijdens de Truck Grand Prix. 

Hogeschoolcongres KdG 
‘Testen’

Op 16 november kon je Oscare terugvinden met een 
infostand tijdens het Hogeschoolcongres van de Karel 
de Grote hogeschool rond het thema ‘Testen’.  

Ronkende motoren tijdens Truck Grand Prix.

9.11 9.12

Op de Oscare-stand konden bezoekers hun algemene 
kennis toetsen over brandveiligheid en hun brandvaar-
digheden testen door een brandende frietketel te doven 
met een blusdeken, of door een bezoekje aan de rook-
mobiel van het Provinciaal Veiligheidsinstituut van 
de provincie Antwerpen.
Daarnaast werden er ook brandpreventielessen ge-
geven door vrijwilliger Guy.

Op vrijdag 14 december stonden we voor de tweede 
maal op rij op de kerstmarkt georganiseerd door AXA 
Harten Troef voor de medewerkers van AXA in het 
hoofdkantoor te Brussel. Naast onze preventieartikelen 
werd ook zelfgemaakte soep aangeboden en glühwein.

AXA  Harten Troef9.13

De infostand van Oscare op de AXA-kerstmarkt.
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Lancering 
Kinderbrandwondenfonds10.1

In januari 2012 werd het Kinderbrandwondenfonds 
boven het doopvont gehouden tijdens een familiemusi-
cal (zie onder 10.2). 
Dit fonds, het kinderfonds van Oscare,  wil meewerken 
aan een kwaliteitsvoller bestaan voor kinderen met 
brandwonden en hun familie. De fondsen dienen voor 
dure en niet terugbetaalde behandelingen, opvang en 
ondersteuning, ontwikkeling van educatieve projecten 
en ondersteuning van het onderzoeksprogramma.

Familiemusical “Spuit Elf” 
in zaal Elckerlyc10.2

Op zaterdag 21 januari kwam het Nederlandse Theater 
Terra met familiemusical Spuit Elf naar de Antwerpse 
zaal Elckerlyc afgezakt ter gelegenheid van de lance-
ring van het Kinderbrandwondenfonds.

Spuit Elf is een kleine olifant die, net als de grote 
olifanten, bij de brandweer wil. Want de brandweer-
olifanten rijden in een mooie brandweerwagen en ze 
hebben een sirene! En je mag branden blussen als je 
brandweerolifant bent; lekker water spuiten en met lad-
ders in de weer. En poezen redden uit bomen.
Maar Spuit Elf is nog zo klein en vaak komt hij te laat. 
Dan is de brandweerwagen al weg en dan moet hij op 
zijn fietsje naar de brand. Zijn vriendjes lachen hem 
een beetje uit. En de grote brandweerolifanten vinden 
eigenlijk dat hij in de weg loopt.
Maar als ze de grote brand in het gemeentehuis niet 
kunnen blussen hebben ze Spuit Elf plots hard nodig. 
En dan zal hij moeten laten zien dat een kleine oli- 
fant grote dingen kan doen... . 
Zo’n 250 kinderen en volwassenen genoten van de 
heldendaden van Spuit Elf en mochten nadien zelfs 
met hun nieuwe held op de foto.

Gala Oscare10.3

Na eerdere succesvolle edities, organiseerde Oscare 
op zaterdag 28 januari 2012 haar galadiner. Dit jaar 
stond de gala-avond in het teken van de lancering van 
het kinderbrandwondenfonds, het kinderfonds van 
Oscare. Tijdens de gala-avond werden kunstwerken 
geveild van Belgische topkunstenaars als Joëlle Co-
laes, Els Haagsman, Strook, Els Vanassche, Guido 
Van Causbrouck, Frieda Van Dun, en Lisbet Verheyen. 
Leerlingen van het Stedelijk Instituut voor Sierkunsten 
en ambachten (SISA) versierden gipsen maskers die 
danig in de smaak vielen van de aanwezigen. Een se-
lectie werd eveneens aangeboden voor de veiling. 
Veilingmeester was Bo Coolsaet. 
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Verkoop paasbloemen10.4

Leerlingen van GLS De Wingerd uit ‘s Gravenwe-
zel verkochten paasbloempjes ten voordele van het 
kinderbrandwondenfonds van Oscare.
De actie leverde de heel mooie som van 1400 euro op. 
Het geld zal gebruikt worden voor dure en niet terug- 
betaalde behandelingen, opvang en ondersteuning 
(zowel binnen als buiten het ziekenhuis), psychologi-
sche begeleiding, wetenschappelijk onderzoek ter ver-
betering van de kwaliteit van littekenbehandelingen, 
voor het opzetten van preventie- en sensibiliserings-
campagnes en voor de ontwikkeling van educatieve 
preventieprojecten. Op dinsdag 6 maart kwamen twee 
lesgeefsters brandpreventielessen geven in alle klas-
sen van de school. We willen de school en allen die dit 
mogelijk gemaakt hebben dan ook van harte danken! 

Jurgen loopt marathon 
ten voordele van het 
Kinderbrandwondenfonds

10.5

Oldtimer 
Rally 10.6

Zondag 3 juni organiseerde 
Rotary Antwerpen-Oost 
in samenwerking met MG Car Club Antwerp de derde 
editie van de Oldtimer Rally ten voordele van het 
Kinderbrandwondenfonds. Begin- en eindpunt lag aan 
De Zwarte Hengst in Zandhoven en verliep doorheen 
de prachtige, maar druilerige Kempen. De actie leverde 
maar liefst 10.000 euro op.

Onze kinesitherapeut, Jurgen Van Tichelen, liet zich op 
22 april van zijn allersportiefste kant zien! Hij liep voor 
het eerst een marathon (in Antwerpen) en deed dit in 
minder dan vier uur! Bovendien haalde hij daarmee ook 
wat geld op ten voordele van het Kinderbrandwonden-
fonds. Een sportieve prestatie om “U” tegen te zeggen!

Benefietshow 
“Wally & Friends”10.7

Op zaterdag 10 november organiseerde ambassa-
deur van het Kinderbrandwondenfonds Wally Rock-
ing, voor een honderdtal aanwezigen een avond vol 
dans, zang, humor en magie met bevriende artiesten 
Lee Memphis, Arthuro Cardini, Peacock, El Praesley, 
Joyce Angora, én met de fantastische act van VTM 
Belgium’s Got Talent halve finalist Guinelli in cultureel 
centrum Luchtbal.

Voorzitter RCAW Guy Voet en directeur Koen Maertens.
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Bron: Mediadatabank Mediargus

zoekwoord

Oscare
brandwonden

littekens
brandpreventie

brand
woningbrand

aantal vermeldingen

65
1.622

718
252

28.844
1.058

Resultaten via zoekrobots op het internet
opgemeten van 1 januari t/m 31 december 2012:

Oscare haalde ook in 2012 geregeld de media.
Verschillende acties en campagnes brachten Oscare 
in de schijnwerpers. Zo werd er uitgebreid bericht 
over de nieuwe informatiewebsite rond brandwonden 
www.omgaanmetbrandwonden.be.

Kranten en Magazines11.4

20 januari 2012: 
Aankondiging Kinderbrandwondenfonds 
bij Hallo Antwerpen op ATV 

21 januari 2012:
Lancering Kinderbrandwondenfonds in VTM-nieuws

Het gemiddeld aantal unieke bezoekers per maand 
bedroeg 788, met een totaal van 9.459 bezoekers in 
2012 voor de website www.oscare.be.
De website www.kinderbrandwondenfonds.be 
kende 1.565 unieke bezoekers in 2012. 

Ook onze campagnewebsites trokken heel wat 
bezoekers:
 www.veiligbarbecuen.be
 www.slimzonnen.be
	 www.flamio.be
 www.scaracademy.be 

Verschillende acties ten voordele van Oscare 
werden positief belicht, denken we maar aan de 
Flamio roadshows.

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

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

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

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

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

........................................................................................................................ Zo’n 50-tal artikels verschenen er over Oscare. 
Dat waren zowel artikels in dag- als weekbladen 
en gespecialiseerde tijdschriften:

 De Standaard
 Het Nieuwsblad
 Het Laatste Nieuws
 De Morgen
 De Streekkrant
 De Zondag
 Metro
 Het Stroboerke
 Visie
 Vitaya
 Flair
 Goed Gevoel
 KMO-Insider
 Axxon Magazine

meer info: www.oscare.be/about/press
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Televisie: VTM - Het Nieuws  (20 jan. 2012)
                n.a.l.v. lancering Kinderbrandwondenfonds

Krant: De Standaard (12 mrt. 2012)

Website: Gemeente Retie

Krant: Gazet van Antwerpen (20 feb. 2012)

Krant: De Zondag (26 feb. 2012)

Krant: De Morgen (12 jan. 2012)
Krant: Gazet van Antwerpen (11 jan. 2012)

Magazine: Axxon (sept.-okt. 2012)

Website: Het Stroboerke
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Magazine: Vitaya (mei 2012)

Magazine: Visie (2 mrt. 2013)

Televisie:  ATV ‘Hallo Antwerpen’ 
Lancering Kinderbrandwondenfonds  (20 jan 2012)

Website: StadAanZeeOostende.be (apr. 2012)

Website: Knack.be 
(20 feb. 2012)
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Website: cartoonproductions (jan. 2012)

Magazine: Flair (21 feb. 2012)

Website: ZorgAndersTv.be (apr. 2012)

Krant: Metro (21 feb. 2012)

Website: omgaanmetbrandwonden.be (jan. 2012)
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Organogram12.1

Walter Van Pottelberge
voorzitter

Cindy Lafaire
bestuurder, hoofd medisch team

Jan Van Bastelaere
penningmeester

Marc Haan
secretaris

Diana Horemans
bestuurder

Wauthier Robyns de Schneidauer
bestuurder 

Koen Maertens
bestuurder, directeur Oscare

De Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur bestaat uit 
de volgende leden:

Walter Van Pottelberge
voorzitter

Marc Haan
secretaris

Jan Van Bastelaere
penningmeester

Dr. Cindy Lafaire
bestuurder, hoofd medisch team

Diana Horemans
bestuurder

Koen Maertens
bestuurder, directeur Oscare

Wauthier Robyns de Schneidauer
bestuurder

De Raad van Bestuur 
kwam in 2012 vijf keer samen.
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1 directeur (voltijds)
2 geneesheren (op zelfstandige basis)
1 psychotherapeute (op zelfstandige basis)
6 fysiotherapeuten (op zelfstandige basis)
3 specialisten drukkledij
3 verpleegkundigen
2 doctoraatsstudenten
1 administratief coördinator (deeltijds)
1 project- en event coördinator (deeltijds)
1 logistiek medewerkster (voltijds OCMW art. 60)
1 accountant (Fiduciaire ten Hove)
tal van vrijwilligers

Vrijwilligers gezocht!

Wij zijn steeds op zoek naar gemotiveerde en enthousi-
aste vrijwilligers.  Geïnteresseerd, tijd en zin? Neem dan 
gerust een kijkje op www.oscare.be/vrijwilligerswerk en 
neem contact met ons op via het contactformulier.

Algemene Directie

Raad van Bestuur

Nazorg
Peter Moortgat Koen Maertens

Patrick De Mot

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 kun-
nen rekenen: bedankt Rita D.S., Rita V.M., Wally, Peggy, 
Jordi, Bo, Lucas, Yannik, Carmen, Marylou , Annouk, 
Jessie, Alida, Linsey, Marnix, Katrien Viviane, Berthe, 
Lisette, Jan, Jeanne, Hilde, Sara, Luk, Guy, Gerda, 
Winnie en tal van andere bereidwilligen.

Vrijwilligers aan de infobalie van Oscare
(v.l.n.r.)  Rita, Berthe en Lisette

Koen Maertens

Walter Van Pottelberge

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

Preventie Opleiding
Peter Moortgat

VrijwilligerswerkLogistiekBoekhoudingAdministratie
Helena Parys Fiduciaire Ten Hove Nurgul Koruglu Koen Maertens

Patrick De Mot
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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

A.B.D. bvba, Akzo Nobel Car Refinishes, Studio 100 nv, 
American Womens Club, BASF Antwerpen nv, Boumans 
G., De Wilg GCV, Doe het Goede om het Goede, Dr. C. 
Lafaire bvba, Eandis, European Med. Students. Ass., Hen-
drickx-Vanassche, Kiwanis Antwerpen Ter Schelde, KPMG, 
Lambers C., Familie Leysen, Rotary Club Antwerpen-Oost, 
SAVAL, Van Agtmael A., Vanbreda Risk & Benefits, Veys 
Y., dynamoo.biz, Vanden Wijngaert M., Vervliet E., Het 
Vlaamse Kruis, Binder, Konica Minolta, Gymna NV, F-care 
Systems, Stad Antwerpen, Provincie Antwerpen, OCMW 
Antwerpen, Nationale Loterij, SF GID, Gemeente Stekene, 
MTGL, Rotary Antwerpen Metropool, media-vision.be, AXA, 
De Voorzorg, Avène, Louis Widmer, Tricolast, Patrick De-
clerck fonds, Flen Pharma, Brandweer Herentals, TNA Ant-
werpen, Wally Rocking, Lego, SODIPA Watersport vzw, Gil-
lis - Butzen, KDG Hogeschool, Waasland Shopping center, 
ASC-projects, Time 4 Society, Personeel KBC, Personeel 
HOLCIM, de Lilse Bergen, Sunparks, JBC, Ford, Nivea, 
Bahlsen, Provincie Oost-Vlaanderen.

… en uiteraard alle donateurs die Oscare een warm hart 
toedragen door een gift over te maken ten voordele van de 
brandwondenpatiënten.

Met dank aan:

Volg ons op Facebook
www.facebook.com/vzwOscare

Volg ons op Twitter
https://twitter.com/vzwOscare

© 2013 Oscare  


