Hoe steunen?
Koen Maertens

Algemeen Directeur Oscare

Wat doe ik bij brand?

“In ons littekencentrum staan zorgverleners
én vrijwilligers altijd klaar om hulp en
ondersteuning te bieden. Het is dan ook een
plezier om onze schouders te zetten onder
dit levensbelangrijk initiatief.”

1. Veiligheid voor alles!
- Breng eerst jezelf in veiligheid
- Verwijder het slachtoffer van de warmtebron
2. Eerst water, de rest komt later!
- 20 minuten koelen onder lauw
zachtstromend water
3. Kledij NIET verwijderen (pamper WEL)
4. Brandwonden
- Groter dan een muntstuk: naar de huisarts
- Groter dan de hand: naar het ziekenhuis

Jan Van Bastelaere

Patiënt en bestuurder Oscare

“Bij Oscare kwam ik in een warme,
ontspannen en familiale sfeer terecht,
waar iedereen bekommerd is om het
welzijn van de patiënten. ”

Sinds haar ontstaan leeft en overleeft Oscare
dankzij de gulle giften van particulieren en
bedrijven, sponsorovereenkomsten, legaten, acties
van verenigingen en serviceclubs, de verkoop van
gadgets en preventiemateriaal, en opbrengsten
van gala-avonden.
Ook jij kan
ons helpen
onze patiënten
een nieuwe
toekomst te
geven.

Storten kan op
BE78 7354 4444 4486

Ik had erge
brandwonden. Dankzij
mijn revalidatie bij Oscare
ben ik er weer helemaal
bovenop.
f

Ste

Vanaf €40 fiscaal aftrekbaar

Of online via oscare.dono.be

Alvast reuze
bedankt
voor je
hulp!

Let op!
(Friet)vet niet blussen met water
Niet hollen, maar rollen
Ga met chemische brandwonden (bijtende
stoffen) steeds naar een arts
Één noodnummer voor gans Europa: 112

Bel bij zware brandwonden steeds
het noodnummer 112 of een arts.

Cynthia Lafaire
Brandwondenarts

“Als brandwondenarts word ik elke dag
met de verschrikkelijke problematiek van
brandwonden geconfronteerd. Dankzij jouw
steun kunnen we specifieke behandelingen
voor de patiënten toegankelijk maken.”

www.oscare.be

Oscare vzw
Van Roiestraat 18
2170 Merksem
03 640 10 80
info@oscare.be

Nazorg- en onderzoekscentrum
voor brandwonden en littekens
www.oscare.be

Als ambulant nazorgcentrum biedt Oscare
onder één dak een totaalpakket van diensten en
bijstand aan patiënten met brandwonden
en littekens en hun familie. Brandwonden
voorkomen, lotgenoten samenbrengen en
levenskwaliteit verhogen zijn onze belangrijkste
doelen. Hieronder vind je onze 4 pijlers:

Nazorg

De nazorg van brandwonden is vaak zeer intensief
en vereist de meest deskundige aandacht. In
onze littekencentrum worden deze diensten
verzorgd door de Medisch Therapeutische
Groep voor Littekenbehandeling, een
gespecialiseerd medisch team, bestaande uit
artsen, kinesitherapeuten, verpleegkundigen,
ergotherapeuten, psychologen en gezins- en
relatietherapeuten en andere paramedici.

Preventie

e
e

Brandveiligheid
bijjethuis: 10tips
.., Rookmelders plaatsen:
- Op elke verdieping 1 rookmelder op een
centrale plaats
- In de woonkamer en in elke slaapkamer
.., Vluchtplan opstellen
.., Afspraken maken met het gezin wat te doen
bij brand
.., Sleutels op een vaste plaats dicht bij (niet op)
de deur
.., Geen tafellakens, maar placemats
.., Geen kinderen in de keuken tijdens het koken

Door het geven van preventielessen, rondleidingen
en infostanden op evenementen, bedrijven
en scholen maken wij mensen bewust van
het gevaar van brand om zo ongevallen en
brandwonden te voorkomen. Want brandveilig
leven kan je leren!

.., Warme vloeistoffen altijd midden op de tafel

Onderzoek

.., Blusdeken in de keuken ophangen

Oscare werkt actief mee aan wetenschappelijk
onderzoek, zowel in binnen- als buitenland, naar
o.a. innovatieve littekenbehandelingen en
producten. Dit alles met als doel de genezing van
littekens te bevorderen, alsook de levenskwaliteit
van de patiënten te verbeteren.

Opleidingen

Scar Academy heeft als doel kennis en
vaardigheden van brandwonden- en
littekenverzorging te delen met professionele
zorgverleners.

.., Elektrische toestellen na gebruik uit
(:;t: op stand-by)
.., Elektriciteitsnetwerk jaarlijks laten controleren

Gooi mij niet weg! Hang me op of bewaar me.

www.oscare.be

Oscarevzw
Van Roiestraat 18
2170 Merksem
03 640 10 80
info@oscare.be

Bel bij zware brandwonden steeds
het noodnummer 112 of een arts.

