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VOORWOORD 

Geachte lezer, 
 
Met veel genoegen stellen wij u het jaaroverzicht 2017van OSCARE voor. Daarin geven wij u graag en 
naar goeder gewoonte een overzicht van onze realisaties van het afgelopen jaar.  

Dit jaarverslag vat de belangrijkste feiten uit 2017 samen en blikt vooruit op 2018. Met veel inzet en 
enthousiasme werkten we verder aan de professionele uitbouw van onze organisatie. En daarbij 
hoorde de uitwerking en de geboorte van een beleidsplan ‘Durven groeien’ waarin we voor de 
komende 4 jaar ons strategisch plan en doelstellingen voor u uit de doeken doen. 

Voor het tiende jaar op rij kenden we een toename in patiëntenaantal. Maar liefst 1073 patiënten 
kwamen voor opvolging of behandeling bij OSCARE terecht, een lichte stijging ten opzichte van 2016. 
Hiervan waren 307 kinderen of jongeren (29%). Het steeds groeiende patiëntenaantal bewijst dat 
Oscare nog altijd niet aan haar plafond zit en dat er nog voldoende rek zit op onze organisatie.  

Met heel wat opleidingen in binnen- en buitenland zet Scar Academy zichzelf al enkele jaren en 
steeds wat meer op de internationale kaart. Zo waren we voor het eerst aanwezig op Duitstalige 
bodem met Scar Academy DACH Berlijn eind november. De mooie opkomst leidt ongetwijfeld tot een 
vervolg, wellicht in Wenen volgend jaar. 

2017 was alvast het jaar van de digitalisering voor OSCARE. Met de ingebruikname van een digitaal 
platform voor de opvolging van patiënten, een elektronisch patiëntendossier, nemen we bewust een 
nieuwe stap in de verdere ontwikkeling van het nazorgcentrum. Die digitale trein wilden we zeker en 
vast niet missen.  

Ook onze onderzoeksinspanningen blijven hoge ogen gooien, getuige daarvan de ‘Most patient 
Benefit’ award die we op de hackaton van Lifetech Brussel in de wacht konden slepen, waarbij we de 
patient journey via een digitaal stappenplan in kaart willen brengen. 

Uiteraard blijft ook brandveiligheid een bijzonder belangrijke pijler waaraan we heel veel aandacht 
blijven besteden. Het concept Leef Brandveilig breidde sterk uit, onder andere met 8 
hulpverleningszones van de brandweer en het Buurt Informatie Netwerk als structurele partners. In 2017 
organiseerden we of waren we aanwezig op maar liefst 77 events. We gaven 80 preventielessen en 
hadden een potentieel bereik met onze preventieboodschap van 500.000 mensen. Ook in 2018 blijven 
we volop inzetten om brandveiligheid met educatieve projecten en campagnes te brengen tot bij de 
meest kwetsbare doelgroepen: kinderen en jongeren, senioren en andere. 

Zoals u merkt was 2017 weer een jaar vol uitdagingen, die we ook in 2018 niet uit de weg willen gaan. 
Gelukkig kunnen we rekenen op een zeer geëngageerd team van medewerkers en vrijwilligers én de 
steun van heel wat partners. Deze steun is onontbeerlijk om onze doelstellingen te blijven waarmaken: 
toegankelijke, kwalitatieve en betaalbare nazorg voor mensen met brandwonden en littekens.  

Wij wensen u veel leesplezier. 

 

 

 
Karel Plasman        Koen Maertens 
Voorzitter Raad van Bestuur Oscare    Directeur Oscare 
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DURVEN GROEIEN 
Een weerspiegeling van onze missie en visie 

Onze missie 
 
De patiënt staat centraal bij Oscare. Oscare doet er alles aan om hen de best mogelijke nazorg 
aan te bieden: laagdrempelig, betaalbaar en deskundig. Om dit te garanderen kunnen we 
rekenen op diverse partners uit allerlei sectoren en voeren we een doorgedreven wetenschaps-
beleid waarbij de ontwikkeling van nieuwe technieken en wetenschappelijk onderbouwde 
behandelingen voorop staan. Alleen op deze manier kunnen we samen werken aan het herstel en 
de verbetering van de levenskwaliteit van iedereen met brandwonden en littekens. 
Daarnaast heeft Oscare zichzelf een tweede, even belangrijke taak toegeëigend: een doorge-
dreven preventie die de samenleving stimuleert en sensibiliseert voor de gevaren van brand. Zo 
trachten we brand en brandwonden te voorkomen en mensen aan te zetten tot een brandveilig 
leven. 

Een sterke visie 
 
Oscare vindt dat elk slachtoffer van 
brandwonden, zonder onderscheid, recht heeft 
op kwaliteitsvolle nazorg in een empathische 
omgeving. Oscare doet er alles aan om de 
revalidatie van brandwonden en littekens 
gunstig te beïnvloeden en kiest ervoor om dit 
aan te bieden buiten een ziekenhuiscontext. 
Verder vindt Oscare ook dat de samenleving 
zich preventief dient op te stellen tegenover de 
gevaren van brand en brandwonden, teneinde 
het aantal slachtoffers zoveel mogelijk te 
beperken. 

Beleidsplan “Durven groeien”:  
de eerste praktijkervaringen 
 
De komende 4 jaar (2017-2020) zullen we via 7 weldoordachte strategische doelstellingen onze 
werking verder uitbouwen. De brochure “Durven groeien, een beknopte versie van ons jaarverslag” 
kan u lezen op www.oscare.be/beleidsplan of een exemplaar aanvragen op info@oscare.be. 
Vandaag leest u het eerste jaarverslag van deze beleidsperiode. Het was een boeiend, druk, maar 
vooral leerrijk jaar dat ons inspireert en aanmoedigt om ook de andere vooropgestelde doelen van 
het beleidsplan te realiseren gedurende de resterende drie jaar.  
 
In deze brochure nemen we je mee doorheen 2017. Het was een zoektocht, een avontuurlijke weg 
en vooral: een weg die moest bewandeld worden. Alleen zo kunnen we ons wapenen tegen de 
toekomst.  
 
Maakte je in 2017 deel uit van onze plannen en realisaties?  
Geweldig om met ons mee te “Durven groeien”. Zonder de hulp van mensen, verenigingen en 
bedrijven met een hart voor brandwondenzorg en brandwondenpreventie is de realisatie van dit 
meerjarig beleidsplan immers onmogelijk. 
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DURVEN GROEIEN 
 

Een nieuwe huisstijl 
 
Binnen het beleidsplan is er gekozen voor een communicatiehandboek waarbij mondelinge, 
schriftelijke en digitale informatieoverdracht centraal staan. Om uniform, met duidelijke informatie 
naar buiten te komen, werd er een nieuwe, herkenbare huisstijl uitgewerkt. Zie het als een 
handtekening, een stempel, een identiteit. Bij de huisstijl (lettertype, kleur, etc) hoort ook herkenbaar 
beeldmateriaal. 
Een zelfde herkenbare tekenstijl wordt ook gebruikt voor de nazorg, verslaggeving, folders en ander 
preventiemateriaal. 

“Durven Groeien” Beleidsplan 2017-2020 
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DURVEN GROEIEN 
1. Oscare als expertisecentrum 

1.1.1. De verschillende medische consultaties 
 
Steeds meer mensen komen voor de specifieke nazorg van brandwonden en littekens bij Oscare 
terecht. Net zoals de voorbije jaren, is er ook in 2017 een stijging te zien. Precies 1073 mensen 
vonden hun weg naar Oscare, 307 (29%) van hen waren jonger dan 18, 69 (6%) waren senioren 
(+65). Hieruit volgt dat 697 (65%) van de patiënten volwassenen tussen 18 en 65 zijn. 
 
Ongeveer 45% van de brandwondenpatiënten komt bij Oscare terecht na een periode van 
hospitalisatie. Naargelang de ernst van de brandwonden varieert dit: de helft van hen (47%) mocht 
na enkele dagen het ziekenhuis verlaten, 29% van hen is maximaal 10 dagen gehospitaliseerd 
geweest, 12% verbleef een drietal weken in het ziekenhuis en nog eens 12% van hen bracht 
verschillende maanden in het ziekenhuis door. 
 
Naast brandwondenpatiënten zien we ook een aanzienlijke groep (30%) die voor de behandeling 
van littekens of wonden van andere oorsprong bij Oscare komt. Dit kan gaan om littekens na 
schaafwonden, snij- of bijtwonden of littekens ten gevolge van een chirurgische ingreep. 
 
Elke woensdagnamiddag en vrijdag voormiddag of namiddag kunnen mensen met brandwonden 
en/of littekens terecht voor een medische consultatie bij Dokter Lafaire (diensthoofd 
brandwondencentrum ZNA Stuivenberg) of Dokter De Cuyper (chirurg brandwondencentrum ZNA 
Stuivenberg). 
Zij maken deel uit van een multidisciplinair team, geholpen door vrijwilligers, en doen er dan ook 
alles aan om de patiënt en zijn omgeving te ondersteunen tijdens de revalidatie van littekens en 
brandwonden. 
 
Meer dan 2500 consultaties bij de artsen moeten tot een maximale ondersteuning leiden. Door alle 
benodigde disciplines voor de nazorg van brandwonden en littekens te centraliseren op één 
locatie, beperken we de tijdsinvestering van de patiënt en zijn omgeving en zorgen we voor een 
betere wisselwerking tussen de verschillende disciplines wat de revalidatie zeker ten goede komt. Wij 
bedanken dan ook uitdrukkelijk iedereen die hier toe heeft bijgedragen in 2017: vrijwilligers, 
schoonheidsspecialiste, orthopedisch techniekers, verpleegkundigen, psychologen, 
kinesitherapeuten, zorgcoördinator, brandwondenartsen en een vast ondersteunend 
personeelsteam. 
 
Op 10 jaar tijd is het aantal patiënten verdrievoudigd. Sinds 2012 (5 jaar geleden) kennen we nog 
altijd een groei van 46%. 

1.1. De nazorg in cijfers 
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DURVEN GROEIEN 
 

Het zeskoppige kineteam (Mieke Anthonissen, Yannic Dom, Pascal Douws, Jill Meirte, Joni 
Roggeman en Jurgen Van Tichelen), onder leiding van Peter Moortgat, staat dagelijks klaar voor de 
behandeling van littekens, wat resulteert in 4805 visites op jaarbasis. Tel hierbij de 2526 consultaties 
van de artsen bij en het zal meteen duidelijk worden dat we de praktische organisatie van de 
nazorg best grondig evalueren en bijsturen. Een eerste stap hiertoe werd eind 2017 gezet door de 
digitalisering van het afspraken- en dossiersysteem.  

Shockwave therapie 

Aesthesiometer 

Manuele littekenmassage 

Depressomassage 

Dr. De Cuyper Dr. Lafaire 
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DURVEN GROEIEN 
 

Maar ook andere disciplines zijn belangrijk en vaak moeilijker in cijfers weer te geven:  
 
De taak om mensen te begeleiden bij hun zorgtraject is zeer intensief en niet zomaar weer te geven 
in cijfers. Toch schetsen we graag een beeld van de arbeidsintensiteit. Met meer dan 100 personen 
die bij de zorgcoördinator aanklopten en 80% van hen die bij één van de drie fondsen (Stichting 
Brandwonden, Pinocchio, Help Brandwonden Kids en Oscare steunfonds) financiële ondersteuning 
vond, kunnen we terecht spreken van een persoonlijke, intensieve begeleiding. 
 
Ook de psychologische begeleiding is moeilijker in cijfers te vatten. We spreken hier van een 
honderdtal behandelmomenten bij Oscare. Ook in het kader van de vertical follow-up, waarbij 
kinderen met brandwonden jaarlijks bij Oscare worden uitgenodigd, noteren we 112 
multidisciplinaire contactmomenten waarbij ook de arts en kinesitherapeut nauw betrokken zijn. 
Zowel de individuele psychologische begeleiding als de VFU werd ook in 2017 volledig bekostigd 
door Oscare, vermits het RIZIV geen tussenkomst voor psychologische begeleiding voorziet. 
 
Tijdens de consultaties gebeuren er ook veel wondverzorgingen door de verpleegkundigen. 
Hiervoor werd in 2017 de nazorgforfait in het leven geroepen. Deze forfait dient op jaarbasis betaald 
te worden door de patiënt (€10) en dient onder andere om de kosten van wondverzorgings-
materiaal te dragen. 
 
Elke week zijn ook de orthopedisch techniekers van Aqtor!, Kristof Maes en Caroline Parys, aanwezig 
bij Oscare. Het maken van maskers, opmeten van drukkledij, aanpassen ervan en het aanleren van 
het gebruik van siliconen verbanden behoort tot hun vakgebied.  
 
Hair Science Instituut was ook in 2017 onze vaste partner voor haarstamceltransplantaties. Tijdens 
een 6-tal consultatiedagen kwamen mensen van over heel Vlaanderen naar Oscare voor een 
intakegesprek. 
 

 

Kristof Maes Caroline Parys 
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Voor de camouflage van littekens kan men ook bij Oscare terecht, waar Evi Brosius, zelf 
brandwondenpatiënt, hen de knepen van het vak leert. Dit kan zowel op individuele basis als via 
groepssessies waarvoor we ook altijd kunnen rekenen op materiaal en ondersteuning van Vera Nijs 
van Avène. 
 
 
Elke patiënt ontvangt bij het eerste bezoek ook een welkomstmagazine, Warm Welkom. Hierin 
worden de verschillende therapieën voorgesteld en uitgelegd en kan men getuigenissen van 
andere brandwondenpatiënten terugvinden. Dit informatief magazine werd in 2017 vertaald in 8 
talen, zodat het ook toegankelijk is voor mensen met een andere moedertaal. Aansluitend bij dit 
project ‘BURNED’ werden ook steekfiches ontworpen met pictogrammen en kernzinnen in 8 talen. 
Dit alles was enkel realiseerbaar dankzij de financiële steun van de provincie Antwerpen. 

 

Camouflage van littekens 

Camouflage van littekens 

Evi Brosius 
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1.1.2. Oscare als expertisecentrum 
 
De gestage groei van het aantal patiënten dat bij Oscare voor advies en/of behandeling komt, wijst 
erop dat we meer en meer als expertisecentrum gekend zijn. Niet enkel bij de mensen zelf, maar 
zeker ook bij andere medici uit ziekenhuizen in de periferie of bij artsen en paramedici uit de 
eerstelijns gezondheidszorg.  
Wij zullen dan ook blijven inzetten op bekendmaking bij onder andere doorverwijzing door 
specialisten, huisartsen en andere zorgverstrekkers.  

 

Scar Academy en Scar Research, die verderop in dit jaarverslag aan bod komen, dragen natuurlijk 
ook bij aan onze waardering als expertisecentrum. 

Sharing knowledge 
Meer dan 1000 mensen komen elk jaar voor hun littekenbehandeling naar Oscare. Hierdoor is het 
een uitgelezen kans voor stagiaires van diverse opleidingen om de brandwonden- en littekenzorg 
beter te leren kennen en ervaring op te doen in deze sector. Ook in 2017 waren wij een thuishaven 
voor een student deeltijds leren/deeltijds werken, een werkervaringscliënt (art. 60 OCMW) en een  
10-tal stagiaires waaronder studenten: 
 
 Geneeskunde 
 Kinesitherapie 
 Verpleegkunde 
 Sociaal verpleegkunde 

Sidney Biserta, student deeltijds leren/deeltijds werken 

ZNA Stuivenberg 
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1.2.1. Wie raakt er verbrand? 
 
Zoals reeds eerder vermeld, stapt er op jaarbasis bijna elke werkdag een kind of jongere bij Oscare 
over de drempel. De zorg voor kinderen en jongeren met brandwonden is nog complexer gezien de 
verschillende groeifases waar ze doorheen moeten. Om onze preventieopdracht ter harte te 
nemen en de juiste doelgroep te bereiken, hebben we verder onderzocht hoe oud de kinderen of 
jongeren zijn wanneer ze zich verbranden. 

1.2. De prevalentie van brandwonden 

Oscare zal dan ook blijvend inzetten op het 
sensibiliseren van gezinnen met jonge kinderen. Dat 
preventie werkt, bewijzen de cijfers. Procentueel 
gezien zijn er voor het vijfde jaar op rij minder 
kinderen bij Oscare langs geweest (307, 29% in 2017 
t.o.v 311, 40% in 2013), al gebiedt de eerlijkheid te 
zeggen dat dit ook gedeeltelijk te wijten kan zijn 
aan een grotere instroom van volwassenen. 
 
Uit een gedetailleerde studie van de nieuwe 
dossiers van 2017 blijkt dat, net zoals de voorbije 
jaren, er evenveel vrouwen als mannen zich 
verbranden. 

1.2.2. Waaraan verbranden mensen zich? 
 
Het zal geen verrassing zijn dat de meest voorkomende reden van verbranding hete vloeistoffen is 
(42%). De contact- en vlamverbrandingen zorgen samen voor nog eens 28% (respectievelijk 17% en 
11%). Maar ook 14% chemische brandwonden verdienen onze aandacht, temeer omdat dit het 
derde jaar op rij is dat het aantal chemische brandwonden toeneemt.  

Grootste oorzaak hete vloeistoffen 
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Wanneer de afzonderlijke categorieën nader worden bekeken, levert ons dit nuttige informatie op 
over de “gevaarlijkste” items of substanties.  

 

Bij hete vloeistof verbrandingen zien we 51% vet 
en olieverbrandingen en 37% hete dranken. Ook 
stoom en waterdamp komen geregeld voor (8%). 
De keuken blijft dan ook de plaats waar de 
meeste mensen zich verbranden.  

Maar ook voor de contactverbrandingen noteren 
we een aantal opmerkelijke cijfers: keuken- en 
huishoudtoestellen zijn verantwoordelijk voor 37% 
van de ongelukken, met het strijkijzer voorop in 
deze categorie. Met gereedschap zijn we 
blijkbaar een beetje voorzichtiger (17%).  

De opmerkelijkste bevinding in 2017 is dat 17% van 
de contactverbrandingen gerelateerd zijn aan 
schoonheidsbehandelingen (laserontharing, 
andere ontharingstoestellen, stijltang etc.) maar 
ook seizoensgebonden brandwonden 
(zonnebrand - en vriesletsels) blijven 
verantwoordelijk voor 29%.  
 
Wat de vlamverbrandingen betreft, beschikken we 
zelden over informatie over de oorzaak van de 
vlam, hoewel vuurwerk wel sporadisch vernoemd 
wordt (samen goed voor 10% van de 
vlamverbrandingen). 

Contactverbranding 
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Bij de chemische brandwonden staat verbranding door verschillende basen zoals elk jaar op de 
“eerste plaats” (32%). Dit is niet zo verbazend want een verbranding door een base geeft vaak pas 
na enkele uren klachten daar waar een verbranding door zuren meteen zichtbare blaren en 
brandwonden oplevert (25%). Nog eens 11% van alle chemische verbrandingen zijn ten gevolge 
van contact met ontstoppers, omdat deze zowel zuur als base kunnen zijn, zijn ze in een aparte 
categorie onder gebracht. We zien sinds dit jaar een groter aandeel van verbranding door 
alcoholderivaten zoals spiritus, aanmaakvloeistof BBQ, primer nagellak, … (21%) in de andere 
gevallen zijn er geen gegevens beschikbaar over het chemisch product waaraan men zich kan 
verbranden. 
  
Het merendeel van al de chemische verbrandingen (63%) wordt op het werk opgelopen. In 2017 
kwam één op de vier volwassen patiënten bij ons terecht na een arbeidsongeval, 40% van hen had 
chemische brandwonden.  
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1.2.3. Hoe gevaarlijk is ons huis? 
 
Kijkt men naar de plaats waar de brandwonden opgelopen zijn, dan kan een aanzienlijke 
verschuiving worden waargenomen. De laatste jaren neemt het aantal verbrandingen buitenshuis 
elk jaar een beetje toe. 

 

In 2017 zien we dat 58% van de mensen zich binnenshuis verbranden en 42% buitenshuis. Deze 
geleidelijke verschuiving is vooral te wijten aan een steeds groeiend aantal slachtoffers die tijdens 
vakantie of vrijetijdsbeleving verbrand geraken. Ook bij de jeugdbeweging, op school of tijdens de 
kinderopvang is er een aanzienlijk aantal slachtoffers. Het in 2015 opgestarte preventieproject voor 
de jeugdbeweging moet dan ook verder gepromoot en uitgevoerd worden.  

Het is vanzelfsprekend dat we handen en armen 
het vaakst verbranden, je doet dan ook alles met 
je handen. Maar ongelukken treffen ook vaak 
benen en voeten en wanneer we te maken 
hebben met vlamverbrandingen en 
verbrandingen van grote delen van het 
lichaamsoppervlak, zijn vaak ook gezicht en 
romp betrokken.  
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1.2.4. Wat is de gevaarlijkste plek in huis? 
 
De keuken blijft met stip de meest gevaarlijke plek in huis en dit in het bijzonder voor kinderen tussen 
0 en 12 jaar en voor senioren. Dit is te verklaren door de dunnere huid bij kinderen en senioren. Al 
vanaf 40 graden Celsius kan een dunne huid ernstig verbrand geraken. De nieuwsgierigheid van 
jonge kinderen speelt hier zeker ook mee.  
TIP: Maak dan ook goede afspraken met de kinderen en zorg dat ze niet aan potten en pannen 
met een warme inhoud kunnen. 
 
Dat de woonkamer ook in 2017 op de tweede plaats staat, heeft vaak te maken met de 
veranderde wooncultuur waar de woonkamer een werkruimte is, waar vaak ook gestreken of 
gegeten wordt, waar kachels branden en vooral de jeugd (13- 17 jaar) vaak in de zetel eet, met 
soms verbranding tot gevolg. 
 
Dat één op de vijf kinderen onder de vijf jaar zich verbrandt in de badkamer, moet voor jonge 
ouders duidelijk maken dat een jong kind nooit alleen in de badkamer mag zijn en dat enkele 
basisregels aangaande de temperatuur regeling van bad- en douchewater blijvend onder de 
aandacht moeten worden gebracht van jonge gezinnen. 
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2. Oscare als ontmoetingscentrum 

2.1. Oscare als ontmoetingscentrum voor mensen met brandwonden  
 
Vrijwilligers, die vaak zelf brandwondepatiënt zijn, staan lotgenoten bij als ze vragen hebben. Op 
deze manier hebben ze veel steun aan elkaar wat bevorderend werkt voor het herstel. 
 
Oscare organiseert ook een meer formeel lotgenotencontact. Onder de noemer Praat(v)uurtje 
begeleidt zorgcoördinator Tina Visser samen met Jan Van Bastelaere (vrijwilliger en lid van de RvB) 
en Sophie De Vylder (psychologe) een groep lotgenoten. Sommige bijeenkomsten hebben een 
louter ontspannend doel (bijvoorbeeld groepswandeling), andere bijeenkomsten zijn eerder 
informerend met getuigenissen of gastsprekers. In 2017 gingen er 2 praat(v)uurtjes door met in totaal 
een veertigtal deelnemers. 

Tijdens de consultatie kunnen patiënten elkaar ontmoeten en ervaringen uitwisselen bij een tasje 
koffie of thee.  

Praat(v)uurtje (Wandeling provinciaal domein ‘De Averegten’) 
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3. Oscare als wetenschappelijk centrum 

Oscare zal zich inzetten om de nazorg van brandwonden te modelleren en verder te 
verfijnen via opleiding en wetenschappelijk onderzoek. Daarbij willen we onze expertise 
ook ter beschikking stellen aan anderen, we zijn dan ook een thuishaven voor diverse 
stagiair(e)s. 

 

3.1. Scar Research: Innoscar als thuishaven voor wetenschappelijke     
       onderzoekers en doctorandi 
 
2017 was een vruchtbaar jaar voor het onderzoeksteam van Innoscar. Daarom werd het team ook 
versterkt met 2 nieuwe krachten. Prof. Ulrike Van Daele van Universiteit Antwerpen was al nauw 
betrokken bij onze onderzoekprojecten, maar werkt nu deeltijds bij Innoscar. Eén van haar eerste 
verwezenlijkingen was ook om samen met Jill Meirte een ondersteuning van het Bijzonder 
Onderzoekfonds binnen te halen waardoor er gedurende 18 maanden iemand halftijds ingezet kon 
worden voor de pilootstudie van de spannings-verlagende tapingtechnieken, hiervoor werd Tine 
Van Hullebusch aangeworven.  

3.1.1. Inovatie werkt 
 
In 2017 werd er intensief verder gewerkt aan 4 lopende studies: 
 
 De studie met de Gecko-tape werd gefinaliseerd en ondertussen voor publicatie aanvaard. 
 De studie naar de effecten van shockwave therapie op jonge littekens werd beëindigd met 

zeer veelbelovende resultaten.  
 Voor het Taping-project werd een pilootstudie opgestart rond microneedling en shockwave       

therapie op oudere littekens. De onderzoeken zijn nog steeds aan de gang. 
 Er werd ook een overeenkomst gemaakt met een Canadees bedrijf om de betrouwbaarheid 

van een digitale handscanner te onderzoeken. Een onderzoek dat uitgevoerd werd door 
orthopedisch techniekers Kristof Maes en zijn collega Carlo Colla.  

 Er werden ook diverse wetenschappelijke artikels ingediend, alvast één ervan werd 
gepubliceerd: Convergent and discriminant validity of quality of life measures used in burn 
populations. Meirte J, Van Daele U, Maertens K, Moortgat P, Deleus R, Van Loey NE. Burns. 2017 
Feb;43(1):84-92. doi: 10.1016/j.burns.2016.07.001. 

Studie Gecko-Tape (Peter Moortgat) 
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3.1.2. Erkenning voor Innoscar 
Oscare timmert al jaren lang aan de weg om als expertisecentrum gekend en erkend te zijn. Ook dit 
jaar werden verschillende medewerkers van Oscare bekroond. Dit draagt zeker bij aan de 
ontwikkeling van Oscare als expertisecentrum. 
 
 Pascal Douws kreeg de award voor beste mondelinge presentatie op het FESHH (Federation 

of the European Societies for Surgery of the Hand) handtherapie-congres in Boedapest.  
 Jill Meirte en Ulrike Van Daele kregen op de hackathon van BehealthInnovate Healthcare de 

‘Most Patient Benefit’ Award met de ontwikkeling van een digitaal klinisch pad voor 
littekenbehandelingen waar onder andere de littekenschaal POSAS in verwerkt was.  

 
De erkenning als expertisecentrum weerspiegelt zich ook in de aanwezigheid van onze 
wetenschappers als boardmembers bij diverse organisaties zoals: 
 
 Koen Maertens werd verkozen tot voorzitter van het Preventie-comité van de European Burns 

Association.  
 Jill Meirte werd verkozen tot lid van het PAM-comité (Professions Allied to Medicine)van de 

European Burns Association. 
 Peter Moortgat werd lid van de Executive Board van de Global Scar Society en 

penningmeester van de European Tissue Repair Society. 
 

 

Koen Maertens, voorzitter 
preventie-comité EBA 

Jill Meirte lid van het EBA PAM-comité 
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3.1.3. Innoscar wereldwijd 
 
Oscare was dit jaar vertegenwoordigd op 8 internationale congressen, waaronder 4 maal als 
“Invited Speaker”. Met 15 mondelinge presentaties en 4 poster presentaties in 8 landen, mogen we 
stellen dat Innoscar zijn bijdrage levert aan de huidige wetenschappelijke inzichten omtrent 
littekenbehandeling. 
 
Oscare was aanwezig op: 
 

DAV congres te Chur, Zwitserland, 11-13 januari 2017 
Cicatrisations 2017, Parijs, Frankrijk, 15-17 januari 2017 

Annual meeting of British Burn Association, Londen, UK, 3-5 mei 2017 
EWMA 2017, Amsterdam, Nederland, 3-5 mei 2017 
FESHH 2017, Boedapest, Hongarije, 21-23 juni 2017 

Scar Club 2017, Montpellier, Frankrijk, 22-23 juni 2017 
EBA Congres, Barcelona, Spanje, 6-9 september 2017 

ETRS Annual Meeting, Brussel, België, 13-15 september 2017 
EADV Congres, Genève Zwitserland, 13-17 september 2017 

 

ETRS Annual Meeting, Brussel 

EWMA 2017, Amsterdam 
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4. Oscare als opleidingscentrum 

4.1. Scar Academy: als unieke, erkende opleiding tot littekentherapeut  
 
Brandwondenzorg is zeer complex en het is dan ook belangrijk om zorgverstrekkers te ondersteunen 
bij hun opdracht tot het verzorgen en revalideren van mensen met brandwonden. Oscare stelt haar 
expertise graag ter beschikking van diverse medici en paramedici, in binnen- en buitenland onder 
de naam Scar Academy. Sinds enkele jaren wordt Scar Academy in Vlaanderen georganiseerd in 
samenwerking met Universiteit Antwerpen, waar de opleiding tot littekentherapeut kan gevolgd 
worden.  
Deze opleiding bestaat uit drie modules: 
 
 Level of knowledge: theoretische basis module. 
 Level of skills: workshops over gespecialiseerde behandeltechnieken in één van de 

deeldomeinen (bv. kinesitherapie, wondzorg enz.). 
 Level of excellence: in kleine groepjes krijgen de deelnemers de kans om de hun aangeleerde 

technieken te oefenen op patiënten. Ook worden zij vertrouwd gemaakt met "Evidence 
Based Medicine". 

4.1.1. Scar Academy Vlaanderen 
 
Voor de nieuwe lichting 2017-2018 (Level of knowledge) stonden er 2 hoorcollege-dagen op het 
programma, aangevuld met een aantal online lessen. De online les over chirurgie bij littekens en 
klinisch assessment piekte met 24 deelnemers. 
De deelnemers van het academiejaar 2016-2017 (Level of skills) hebben twee workshops gevolgd: 
één rond kinesitherapeutische behandeling van littekens en een andere rond wondzorg, maquillage 
en research. Ook kregen zij gedurende twee dagen de mogelijkheid patiënten te behandelen 
tijdens de training days. 

4.1.2. Scar Academy Europe 
 
Scar Academy werd gevraagd om op het jaarlijks congres van de British Burn Association een 
volledig namiddag-programma in te vullen. Hiervoor werden autoriteiten zoals Matthias Aust (D), 
Paul van Zuijlen (NL), Zephanie Tyack (AUS) en Cecilia Li-Tsang (HK) uitgenodigd voor interactieve 
sessie over microneedling, klinische assessment en drukkledij. 
Scar Academy werd ook uitgenodigd door de European Tissue Repair Society (ETRS) voor een 
infosessie over littekenbehanddeling. Deze ging dit jaar door in Brussel.  
In 2017 ging ook het eerste Scar Academy evenement van de Duitstalige landen van Europa door in 
Berlijn. Samen met co-organisatoren Bernd Hartmann (Berlijn) en Oliver Rennekampff (Leverkusen) 
werden sprekers uit Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, USA en België uitgenodigd. Scar Academy 
Berlijn trok een negentigtal deelnemers en zal in de toekomst dan ook herhaald worden.  

Congres British Burn Association, Londen Scar Academy DACH, Berlijn 
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5. Leef Brandveilig 

Er moet nog veel werk verzet worden voordat mensen brandveiliger gaan leven. Pas dan kan het 
aantal ongelukken waarbij men brandwonden oploopt, teruggeschroefd worden. Om mensen te 
ondersteunen bij een brandveilige levenswijze steken we veel tijd in preventie.  
Het is dan ook essentieel dat we deze boodschap via zoveel mogelijk kanalen verspreiden. Een 
goede samenwerking met brandweerzones, bedrijven, scholen en andere actoren helpt ons 
daarbij. 

 

SAMENWERKEN LOONT 

Een opmerkelijk initiatief is de samenwerking tussen Oscare en een aantal hulpverleningszones. Door 
samen via een herkenbare huisstijl, dezelfde boodschap te brengen op dezelfde momenten, 
versterken we elkaars inzet. De bedoeling is om op deze manier meer mensen te sensibiliseren 
aangaande een brandveilige woning. Het aantal woningbranden, en zeker die met dodelijke 
afloop, moet omlaag. Dat kan alleen door een doorgedreven, intensieve campagne waarbij het 
nut van rookmelders en een evacuatieplan worden aangekaart. 
Wij danken dan ook de hulpverleningszones, brandweer en de koepelorganisatie die in 2017 als 
eerste mee op de kar sprongen, zijnde HVZ Oost Vlaams-Brabant, Brandweer Westhoek, HVZ 
Meetjesland, HVZ Vlaams-Brabant West, HVZ Zuid-Oost, HVZ Rivierenland, HVZ Taxandria en 
Koepelorganisatie Brandweer West-Vlaanderen. Samen zorgen zij ervoor dat de Leef Brandveilig 
boodschap tot in de huiskamers van 3,5 miljoen Belgen komt. 

Partners LeefBrandveilig 



23  

DURVEN GROEIEN 
 

Oscare kon en mocht haar preventieboodschap ook brengen op 41 evenementen van diverse 
aard. Een 60.000-tal mensen bezocht de stand, kreeg mondeling gepaste informatie en kon vragen 
stellen. 
 
Onze campagnes waren op deze manier zichtbaar voor 500.000 mensen. 
 
 6 bedrijven (Axa Berchem en Axa Brussel, JBF, RAS, ANPI, De Voorzorg, Merksemse Rijschool 

etc…) waarbij we via intensieve begeleiding van een 1000-tal personen brandveiligheid 
hebben aangekaart, zowel op de werkvloer als thuis. 

 10 brandweerkorpsen: Nevele, Rijkevorsel, Aalter, Vosselaar, Malle, Schilde, Antwerpen, 
Hemiksem, Assenede en Puurs, waar 12.000 mensen onze stand bezochten. 

 8 festivals zoals Yourin, Popeiland, Lollypop, Pennenzakkenrock en Binkiesfestival waar via korte 
contactmomenten 10.000 kinderen werden bereikt met een totaal potentieel bereik van meer 
dan 60.000 personen (ouders, begeleiders, kinderen). 

 9 beursdagen waaronder een mini-jobbeurs (Joma), vrijwilligersbeurs (Antwerpen), Sprokkels 
(Gezinsbond), Zorgbeurs (Leuven), Wandelbeurs (Gent), Brandweercongres (Herentals), en 
woonbeurs (Leuven) met meer dan 18.000 aanwezigen aan onze stand in het totaal. 

 Special Olympics: in samenwerking met onze partner Axa brachten we hier brandveilig leven 
tot bij de meest kwetsbaren. Op drie dagen bereikten we 2.400 aanwezigen én hun 
begeleiders. 

 2 studentenwelkomstdagen: We waren aanwezig op Studay Antwerpen en Brussel Brost (VUB), 
samen goed voor een bereik van meer dan 3.000 studenten via een persoonlijk infomoment 
en een zichtbaarheid van ons project voor meer dan 120.000 studenten. 

 5-tal samenwerkingsverbanden: de zomerbar in Beerse (sensibilisering van ouders en kinderen, 
6.000 personen over gans de zomer), Oldtimer Fly and Drive in Schaffen (4.000 bezoekers), 
Dienstencentrum De Veldekens (520 bezoekers), District Merksem (450 aanwezigen en Club 
Minerva (150 aanwezigen). 

 
 

 

Opendeur HVZ Zuid-West Limburg 

Opendeur Brandweer Hemiksem 

Keigezonde Kempen 
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6. Preventiecampagnes 

Elk jaar starten we nieuwe preventiecampagnes op. Elk jaar wordt een ander thema of een andere 
doelgroep benaderd. Tegelijkertijd blijven thema’s van vorige jaren nog altijd inzetbaar. Want 
sensibiliseren is een werk van lange adem en vraagt veel herhaling.  

 

België telt net zoals de omringende landen, heel wat woningbranden, vaak zelfs met dodelijke 
afloop. Steeds vaker ligt een kortsluiting van een elektrisch toestel aan de basis daarvan. Dat is ook 
niet verwonderlijk als je weet dat in elke woning minstens een twintigtal toestellen constant 
ingeplugd zitten.  
Wij willen daarom kinderen en jongeren aanleren hoe ze omgaan met hun tablet, gsm, 
hooverboard en/of spelconsoles. Van jongsaf een goede attitude aanleren is onontbeerlijk om het 
aantal slachtoffers door woningbranden terug te schroeven. 
Met deze campagne trokken we naar kinder- en jongerenfestivals, brandweerkorpsen en scholen. 
Een festivalbandje moet kinderen constant herinneren aan hun opdracht ”Trek de stekker uit, Be 
Unplugged”. Er werden 10.000 kinderen bereikt met dit project, met heel wat persaandacht. 

6.1. Be Unplugged 

Bengelpop Balen 

Yourin Geel 

Lollypop Geel 
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Door een samenwerking met Wandelsport Vlaanderen werkten we in 2017 een specifiek aanbod uit 
voor wandelaars. Dit bestond uit een vorming over risico’s op brandwonden in de natuur of tijdens 
de vrijetijdsbeleving. Dat is belangrijk want 1 op 10 van onze patiënten geraakt verbrand op 
vakantie, tijdens het wandelen of sporten, of tijdens het kamperen. Deze vorming werd op 
verschillende locaties geïmplementeerd, waaronder 4 infomomenten op de fiets- en wandelbeurs in 
Gent. 
Oscare was via een zoektocht voor kinderen en een informatiestand ook aanwezig op 30 
wandelingen van het Walkon Criterium van Wandelsport Vlaanderen met een bereik van meer dan 
36.000 mensen. 

6.2. Brandveilig leven in de natuur 

Walkon Ichtegem 

Walkon Brecht Walkon Oud-Turnhout 
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In samenwerking met Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant werd een specifiek project voor 
senioren uitgewerkt hetgeen intensief gebruikt werd tijdens de 14-daagse van de veiligheid. Maar 
ook voor infosessies aan seniorenverenigingen (6 sessies, 200 deelnemers) en thuisverzorgenden van 
De Voorzorg (2 sessies, 68 deelnemers) werd dit onder de aandacht gebracht. Het project werd ook 
gebruikt door onze partner. 

6.3. Brandveilig leven voor senioren 

Sommige brandwondenpatiënten hebben zichtbare littekens, anderen kunnen ze verbergen onder 
hun kledij. Maar één ding is universeel: ongeacht de omvang van de brandwonden en littekens, ze 
moeten verder door het leven gaan met hun littekens. Littekens zijn nu eenmaal voor altijd. Elke keer 
opnieuw zijn we verbaasd over de veerkracht van de mensen, de manier waarop ze na het 
opgelopen trauma terug in het leven en de maatschappij stappen. Maar we zien ook de strijd die 
brandwondenpatiënten, hun familie en hun vrienden voeren, elke dag opnieuw, voor sommigen 
zelfs jaren aan een stuk. De vraag om begrip zonder medelijden, de vraag om aandacht voor de 
problematiek zonder staren, de vraag om weer gewoon door het leven te gaan. 
10 personen vertellen via de tentoonstelling ‘Herschreven. Over leven met littekens’, wat er met hen 
is gebeurd en op welke manier ze de draad weer opgenomen hebben nadat hun leven 
was herschreven. Deze rondreizende tentoonstelling werd gesubsidieerd door Cera en Doe-het-
Goede-Om-Het-Goede. 
 
Wij willen de tentoonstelling ‘Herschreven. Over leven met littekens.’ een reis door Vlaanderen laten 
maken. Voor meer info en reservaties: www.oscare/herschreven. Sinds de lancering in oktober 2017 
stond de tentoonstelling al op 4 locaties met in totaal 12.000 bezoekers. 

6.4. Reizende tentoonstelling Herschreven. Overleven met littekens!  

Infosessie Begijnendijk 

Herschreven. Over leven met littekens! 

Infosessie Tielt-Winge 

GC ‘t Heilaar te Beerse 
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Op heel wat scholen richtten we al een preventiedag in. Hierbij krijgen leerlingen een preventieles 
op maat gevolgd door een bezoekje aan onze Flamiomobiel, waarbij correct evacueren en blussen 
met een blusdeken wordt aangeleerd. Sommige scholen kiezen echter voor een alternatief 
programma waarbij de preventieles vervangen wordt door een getuigenis van een 
brandwondenpatiënt of waar maar één specifieke klasgroep de preventieles krijgt aangeboden 
(afhankelijk van de leerdoelen van de richting). In totaal werkte Oscare in 2017 samen met 9 lagere 
scholen, 15 middelbare scholen en met een lokale chirovereniging, met een totaal bereik van 1.294 
kinderen en jongeren. 

6.5. Getuigenissen en preventiedagen op school  

Leefschool Eikenkring  

Het Laerhof Merksem 

Leefschool Eikenboom  
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In samenwerking met Stad Antwerpen en Brandweer Antwerpen richten we al enkele jaren 
vuurwerkklassen in bij Oscare. Wanneer een inwoner van het grondgebied Antwerpen in 
aanmerking komt voor een GAS-boete omwille van gebruik van vuurwerk (wat niet toegelaten is), 
kan hij na bemiddeling kiezen voor een alternatief. In plaats van de GAS-boete te betalen, kunnen 
ze een infosessie over vuurwerk bijwonen waardoor ze hopelijk inzicht krijgen in de gevaren van 
vuurwerk. 
Soms worden deze vuurwerkklassen ook gegeven aan jongeren die op school een vuurincident 
hebben veroorzaakt. In totaal bezochten in 2017 een 50-tal mensen Oscare in het kader van deze 
vuurwerkklassen. 
 

6.6. Vuurwerkklassen 

In 2016 werd een specifiek programma voor begeleiders van de jeugdbeweging uitgewerkt. In 2017 
maakte 1 scoutsgroep van 120 kinderen met hun begeleiding daarvan gebruik. 

6.7. Brandveilig leven bij de jeugdbeweging 

Sint-Bernardus Scouts 
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Oscare probeert jong en oud te bereiken. Via verschillende op maat gemaakte 
preventielessen hebben we ook in 2017 weer heel wat mensen kunnen sensibiliseren. Via 84 
lesmomenten bereikten we bijna 2.000 mensen persoonlijk. We blijven ervoor kiezen om in 
kleine groepen van maximum 30 personen deze lessen te geven. Alleen dan kan je garanderen 
dat er tijd en ruimte is voor vragen, persoonlijke gesprekken en grondige sensibilisering. 

6.8. Preventielessen 

Middenschool Merksem 

Laerhof Merksem Scouts Sint-Bernardus 
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7. Communiceren is een werkwoord 

Corrrecte, relevante en begrijpbare informatie staan centraal in onze werking. Breedstralige 
informatieoverdracht als voedingsbron voor een brandveiliger leven is de kern van ons 
communicatiebeleid.  

 

Elke organisatie heeft digitale informatie ter beschikking via één of meerdere websites. Afhankelijk 
van de doelgroep en het doel bieden we informatie op een andere wijze aan. Oscare heeft 
daarom naast haar algemene website die info geeft voor patiënten en professionelen, ook 
verschillende themawebsites, waarbij zeer specifieke info wordt gedeeld. 
 
 www.omgaanmetbrandwonden.be: begrijpbare info voor jongeren, leraars en ouders 
 www.veiligbarbecuen.be: informatie om brandwonden door BBQ te vermijden 
 www.slimzonnen.be: bescherming tegen de zon, de regels, de noodzaak en de beste manier 

om je te beschermen toegelicht 
 www.scaracademy.be: vormingen en workshops voor professionals 
 www.leefbrandveilig.be: hierop kan je informatie vinden, merendeels over de 

preventieboodschap die Oscare tracht te verspreiden 
 www.kinderbrandwondenfonds.be is dan weer een fondsenwervende website 
 
LEEF BRANDVEILIG! 
 
Op 10 juni van dit jaar werd de ‘Familie Van Vlam’ geïntroduceerd. Via deze familie, 
postercampagnes, preventielessen en duidelijke informatie trachten we de preventieboodschap tot 
in de huiskamers te brengen. Zoals in de inleiding vermeld zal deze familie, die deel uitmaakt van de 
vernieuwde huisstijl de komende jaren als een rode draad doorheen onze werking lopen. 
 
Door de reeds eerder vermelde samenwerking met diverse brandweerzones heeft deze website een 
groot bereik en kunnen we spreken van een daadkrachtige, uniforme boodschap aangaande 
brandveilig leven. 

7.1. Websites als informatieplatform  
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Aanwezigheid op multimedia is niet meer 
weg te denken. Via Facebook, Twitter en 
Instagram trachten we discussies op gang 
te brengen, mensen aan te zetten tot de 
aankoop van rookmelders en het inoefenen 
van een vluchtweg. Tegelijkertijd is het een 
weerspiegeling van onze werking, een 
manier om partners in de bloemetjes te 
zetten en om contact te houden met vele 
van onze bezoekers. 

7.2. Multimedia 
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Informeren, enthousiasmeren en stimuleren: de nieuwsbrief is er op gericht om mensen aan het 
denken te zetten over brandveilig leven, fondsen te werven en partnerorganisaties te leren kennen.  

7.3. Nieuwsbrieven 

Wanneer een campagne wordt opgepikt door de pers bereiken we ontelbaar veel gezinnen. Het 
consequent, onafgebroken blijven lanceren van campagnes zorgt hopelijk voor een bewustwording 
waardoor minder mensen brandwonden oplopen. Het is een werk van lange adem maar het loont. 
In 2017 werd er zowel op TV, Radio als in de geschreven pers aandacht gegeven aan zowel 
preventie als nazorg (via 28 artikels)! 

7.4. Persbelangstelling 

HET NIEUWSBLAD 12/04/2017 GVA 25/10/2017 

LIBELLE 18/04/2017 HET NIEUWSBLAD 17/03/2017 
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GVA 12/04/2017 

GVA 30/11/2017 

GVA 13/07/2017 

GVA 17/03/2017 

HLN 08/06/2017 
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Naast sensibiliseren en informeren via onze 
preventieboodschap, willen we ook alle mensen met 
brandwonden vooruithelpen. Daarom werd, zoals 
eerder vermeld,‘Warm Welkom’ vertaald en werden er 
9 steekfiches ontwikkeld in 8 talen. Deze helpen mensen 
tijdens hun herstel en kunnen door talloze 
zorgverstrekkers gebruikt worden. Ze worden dan ook 
gratis digitaal ter beschikking gesteld via www.oscare/
Burned. 

7.5. BURNED, als communicatietool met patiënten  

Project BURNED 

ATV 19/03/2017 SALT & ICE CHALLENGE 

VTM 08/06/2017 VLUCHTPLAN 

VTM 31/12/2017 VUURWERK 

TELEVISIE 
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Vrijwilligster Hilde Ambassadeur ’Wally’ & vrijwilliger Jos 

DURVEN GROEIEN 
8. Vrijwilligers, de motor voor vooruitgang 

 
Bergen werk wordt er bij Oscare verzet door vrijwilligers. Handenvol werk ligt te wachten. Een 
doorgedreven vrijwilligersbeleid moet er voor zorgen dat de vrijwilligerspool behouden blijft en kan 
groeien.  
 
Het werk dat verzet wordt door vrijwilligers is zeer gevarieerd. Van hands-on activiteiten zoals 
verzendingen, verkoop en evenementen tot dossierbeheer en onthaal van patiënten. Iedereen telt 
mee. Elke vrijwilliger is een belangrijke schakel zonder wie de ketting kracht verliest. 
 
Via vrijwilligersbeurzen, online berichten en een directe toeleiding vanuit de patiëntenpopulatie 
kunnen we nieuwe vrijwilligers aanwerven. Via een eerlijk en doorzichtig vergoedingssysteem, 
worden vrijwilligers beloond. Tegelijkertijd beschikken de vrijwilligers over uniforme en herkenbare 
kledij wat onze boodschap versterkt naar de buitenwereld. 
 
Elk jaar komen we ook een keertje met alle vrijwilligers samen voor een informatieve activiteit waarin 
de evaluatie van het voorbije jaar en de plannen voor de toekomst worden toegelicht. Het is ook 
telkens een gezellig samenzijn dat mensen bij elkaar brengt die allen een warm hart voor Oscare 
hebben. In 2017 wandelden we met 25 mensen een tocht van het Walkon Criterium en babbelden 
honderduit over de toekomst. 
  
De vrijwilligers spelen ook een cruciale rol in de fondsenwerving. Via de verkoopstanden met 
rookmelders, blusdekens, mokken, paraplu’s en andere gadgets op diverse evenementen kunnen 
we aanzienlijk wat fondsen verwerven. De verkoop van 750 rookmelders en 250 blusdekens maakt 
bovendien alweer talrijke woningen brandveiliger. 
 
Door de wafeltjesverkoop in ziekenhuizen kunnen we dan ook heel wat geld ophalen dat 
rechtstreeks terugvloeit naar de patiënten van Oscare. 3500 dozen wafeltjes werden verkocht door 
de inzet van een tiental vrijwilligers en dragen zo bij aan de verdere gratis verlening van 
psychologische hulp aan mensen met brandwonden en hun families. 
 
De vrijwilligers spelen ook een belangrijke rol in het preventiewerk door het geven van 
preventielessen en hun aanwezigheid op diverse evenementen. 
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9. Vele kleintjes maken één groot 

Als we het beleidsplan in al zijn facetten willen uitvoeren en de nazorg van brandwonden financieel 
willen blijven dragen, dan hebben we handenvol geld nodig. Alleen zo kan “durven groeien” zich 
vertalen in “echt groeien”. 
 
Oscare is niet structureel gesubsidieerd. Hierdoor zijn wij echt afhankelijk van de goodwill van 
mensen, bedrijven en projectsubsidies. Het blijft een eeuwige zoektocht, een werk van lange adem, 
maar het loont! Dankzij jullie steun hebben we ons beleidsplan naar behoren kunnen uitvoeren. 
Mogen we ook volgend jaar weer op jullie rekenen? 

De balans eindigt met een balanstotaal van 
992.140,10 euro. De totale opbrengsten 
belopen 468.381,77 euro. De resultantenrekening 
eindigt met een mali van 43.608,68 euro. 

9.1. Balans 

Ten opzichte van 2016 is er een afname in vaste 
activa tot 280.960,08 euro. Deze afname is 
voornamelijk te wijten aan de verkoop van 
een pand. 

9.2. Activa 

Door het negatief resultaat verminderde het 
maatschappelijk vermogen tot 910.053,39 euro. 
De sociale reserve werd verhoogd tot 270.000,00 
euro. Naast een sociale reserve zijn specifieke 
reserves voor vernieuwing IT, Internationalisering, 
onderzoek en preventie. 

9.3. Pasiva 

We realiseerden in 2017 een totale opbrengst 
van 468.381,77 euro. Dit cijfer werd gerealiseerd 
door allerlei acties, giften van privé personen, 
schenkingen van bedrijven en (project)subsidies. 
 

9.4. Opbrengsten 

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

9.5. Kosten 

De afschrijvingen bedragen 23.268,36 euro, een 
afname met 2.434,76 euro ten opzichte van 
2016. 
  

9.6. Afschrijven 
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9.7. Vergelijkende balans 

9.8. Vergelijkende resultaten rekening 
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9.9. Projectsubsidies 

9.9.3. Tyco 
 
Tyco steunde onze preventiecampagne #beunplugged en zette zo mee 10.000 jongeren op weg 
naar een brandveilig leven.  

9.9.1. Cera en Doe Het Goede om het Goede 
 
In totaal ontvingen we € 3400 om de tentoonstelling ‘Herschreven. Over leven met littekens.’ te 
ontwikkelen en vorm te geven. De tentoonstelling zal gedurende het verdere verloop van de 
beleidsperiode rondreizen met de steun van Cera en Doe-het-Goede-om-het-Goede (DHGOHG). 

9.9.2. Provincie Antwerpen 
 
In het kader van de oproep ‘Divers sensitief werken in de zorg’, van de Provincie Antwerpen, stuurde 
Oscare haar kandidatuur in. Er werd een bedrag van  €19.125 toegekend voor de bevraging van 
bezoekers, vertalen van ‘Warm Welkom’ in 8 talen (welkomstmagazine), opstellen van 9 
communicatiefiches en het  inrichten van doelgroepspecifieke infosessies. De fiches werden 
eveneens naar alle huisartsenkringen, alle Huizen van het Kind en alle huisartsenwachtposten van 
Vlaanderen verstuurd. Het materiaal is ook allemaal gratis te downloaden op www.oscare.be/
burned. 

Tentoonstelling ‘Herschreven. Over leven met littekens.’ 
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9.10. Benefietacties 
 

9.10.1. Warmste Week 
 
Tijdens de Warmste Week kozen talrijke verenigingen of personen Oscare uit als goede doel.  
Dit leverde een bedrag van +-  € 50.000 op.   
Met initiatieven zoals: Waffles for Life (Tervuren en omgeving), Hoppers for Life (Rijkevorsel), De 
Gildestal (Kortrijk-Dutsel), Rookmelders for Life (Puurs), Scoutsgroep Kardinaal Mercier Sint-Franciscus 
(Kontich), Kerstvolley for Life - Volley Thor Tervuren en De Grute Plattoo (Tervuren), Nand, Tuur en 
Arthur for Life (Huldenberg), Sanoma for Life (Mechelen), Gyproc Belgium for Life, GfK Belgium for 
Life (Leuven), Campus Vesta for Life (Ranst), Basisschool het Laerhof for Life (Merksem), Technisch 
Instituut Sint-Carolus for Life (Sint-Niklaas), UZA for Life (Edegem), Het Warmste Jeugdhuis - Jeugdhuis 
De Rimpel (Duisburg). 
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9.10.2. Andere benefietacties 
 
In 2017 werd Oscare uitgekozen als goede doel voor de Walkon-series van Wandelsport 
Vlaanderen, dit bracht €10.000 op. 
Maar ook andere steun- en benefietacties willen we hier vermelden zoals: Rotaryclub Antwerpen-
Oost, Saval, benefietconcerten ingericht door AEV en Frako, BlueBoatShipping, AXA, Mad World, 
Powerboat en Prebeco. 
Individuele acties dragen ook jaarlijks hun steentje bij door persoonlijke sponsoring tijdens de DVV 
Ten Miles & Marathon en de 100 km Dodentocht® Kadee Bornem.  
Ook bij belangrijke levensgebeurtenissen denken mensen aan Oscare, getuige hiervan de 
babylijsten van ‘Nelson’ en ‘Hannah’ en de verjaardag van Mirjam. 
Al deze bedrijven en mensen zorgen samen voor € 50.000, een noodzakelijke financiële ruggensteun 
voor Oscare, als niet-structureel gesubsidieerde organisatie.  

Walkon criteriums Wandelsport Vlaanderen 
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9.11. Fondsenwerving 

Via doelgerichte aanschrijfacties, deelname aan sportevenementen en het uitbouwen van een 
netwerk, trachten we zoveel mogelijk fondsen te verzamelen. Een aantal grote pijlers worden hier 
verder toegelicht. 

9.11.1. Uit verkoop 
 
Op elk evenement, dat waren er meer dan 80 dit 
jaar, trachten wij via verkoop fondsen te werven. De 
daar aangeboden gadgets dragen niet alleen bij tot 
naambekendheid van het 
Kinderbrandwondenfonds van Oscare, maar zorgen er 
ook voor dat brandveilig leven onder de aandacht 
blijft. Wij verkochten in 2017 onder andere paraplu’s, 
mokken, confituur en wenskaarten. 
 

9.11.1.1. Rookmelders en blusdekens 
 
De verkoop van rookmelders en blusdekens vindt plaats op alle evenementen, maar ook via de 
webshop en enkele specifieke verkoopacties tijdens de Warmste Week. We klokken dit jaar af op 
net geen 750  rookmelders en 250 blusdekens. Naast de financiële opbrengst van deze verkoop, zijn 
we vooral tevreden met het resultaat ervan: een aantal woningen hebben nu wèl een rookmelder. 

9.11.1.2. Wafeltjes 
 
Zoals elk jaar verkopen wij tussen oktober en 
december wafeltjes in herbruikbare boxen. Met de 
opbrengst hiervan kunnen we de psychologische 
hulpverlening voor brandwondenpatiënten en hun 
familie garanderen. Daarnaast ondersteunt het ook 
het preventiewerk. Wij hebben ondertussen een 
netwerk uitgebouwd van verkopers en 
verkoopplaatsen en verkochten in 2017 maar liefst 
3.500 dozen wafels. Wij bedanken vooral Sabine, 
Sientje en Leentje (café de Nieuwe Fagus), onze 
topverkopers, en eerden hen dan ook op onze 
jaarlijkse nieuwjaarsreceptie met “de Gouden Wafel”. Maar we vermelden ook uitdrukkelijk de 
volgende ziekenhuizen waar we jaar na jaar welkom zijn: ZNA Jan Palfijn, ZNA Sint Elisabeth 
(Antwerpen), Heilig Hart ziekenhuis (Lier), Heilig Hart ziekenhuis (Mol), Algemeen ziekenhuis Sint-
Maarten (campussen Mechelen en Duffel) en UZA Edegem.  

9.11.2. Via preventielessen en evenementen 
 
Via de diverse preventielessen, rondleidingen en evenementen zorgen we voor een constante flow 
van inkomsten dewelke noodzakelijk is om de vrijwilligersondersteuning (forfait, kledij, honorering) en 
de ontwikkeling van nieuw preventiemateriaal te verzekeren. 

Wafeltjesstand Jan Palfijn Merksem 

Verkoopsstand Geraardsbergen 
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 9.12. Legaten 

Meer info: www.oscare.be/testament 
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10.1. Raad van Bestuur 
 
 

DURVEN GROEIEN 
10. Organisatiestructuur 

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




