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Geachte lezer,

Het is met bijzonder veel genoegen dat wij u het jaaroverzicht 2018 van OSCARE kunnen voorstellen. 
Met daarin naar goede gewoonte een overzicht van onze realisaties van het afgelopen jaar. 

Dit jaarverslag is een weergave van de belangrijkste feiten uit 2018 en wil ook vooruitblikken op 2019. 
Voor het eerst in maar liefst 10 jaar werd de patiëntengroei wat afgeremd. Een mooi resultaat van onze 
inspanningen in preventie. Met 1055 behandelde of opgevolgde patiënten evenaren we bijna, op 18 
patiënten na, het record aantal patiënten van 2017. Hiervan is één op vier een kind jonger dan 18 jaar. 
In deze leeftijdscategorie lopen vooral 0 tot 4-jarigen het meest risico om brandwonden op te lopen, 
voornamelijk door hete vloeistoffen. Nog meer inzetten op preventie, voornamelijk bij deze jonge kinde-
ren, is dan ook een doelstelling op zich. Kinderen zijn immers kwetsbaar en broos en moeten zonodig 
maximaal beschermd worden door hun omgeving. 

2018 was een ‘award-winning’ jaar waar we heel wat prijzen en erkenningen in de wacht sleepten, 
waarbij de Zorgwerkgever van het jaar, in de categorie ‘andere zorginstellingen’ misschien wel het meest 
in het oog sprong. Een mooie erkenning, uitgereikt door ZorgAnders, voor het hele Oscare-team. Ook 
met ScarPath, een digitaal platform voor de opvolging van patiënten, vielen we meermaals in de prijzen. 
Oscare investeert dan ook heel bewust in eHealth-toepassingen. Zo willen we (monitoring van) zorg op 
afstand, telehealth, in de toekomst mogelijk maken. Hierdoor kunnen we de kwaliteitsvolle nazorg en 
kennis duurzaam en toegankelijk blijven aanbieden. 

We zijn bijzonder verheugd dat we samen met de European Tissue Repair Society en de Nederlandse 
Brandwonden Stichting ons tweede grote internationale Scar Academy congres ScarCon-ETRS konden 
realiseren voor zo’n 300 deelnemers uit maar liefst 22 verschillende landen wereldwijd. Een knappe 
realisatie met onze noorderburen. Samen bundelen we de krachten naar een littekenvrije toekomst door 
wetenschappelijk onderzoek en kennis delen!

En die bundeling van krachten mag ook letterlijk genomen worden. Leef brandveilig groeide namelijk 
fors, door gezamenlijke inspanningen van Oscare en Hulpverleningszone Oost van Vlaams-Brabant met 
een tiental Hulpverleningszones en partners, waarbij we trachten onze brandveiligheidsboodschap zo 
breed mogelijk te communiceren op allerlei evenementen en door het geven van preventielessen. Met 
onze nieuwe Fire Safety Truck trekken we heel Vlaanderen door om onze boodschap nog wat extra 
kracht bij te zetten. We zijn er immers van overtuigd dat door niet aflatende inspanningen we op een dag 
het aantal slachtoffers gevoelig kunnen terugdringen. 

2018 was opnieuw een jaar vol uitdagingen, die we ook in 2019 niet uit de weg willen gaan. We willen 
dan ook iedereen bedanken die dit mogelijk maakt: van een zeer geëngageerd team van medewerkers 
en vrijwilligers, de steun van heel wat partners en uw onvoorwaardelijke steun als gulle gever. Uw steun 
is onontbeerlijk om onze doelstellingen te kunnen blijven waarmaken: toegankelijke, kwalitatieve en 
betaalbare nazorg voor mensen met brandwonden en littekens en brandwonden voorkomen. 

Wij wensen u veel leesplezier.

    Yolande Avontroodt       Koen Maertens
    Voorzitter Raad van Bestuur Oscare     Directeur Oscare



Missie & Visie
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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 wetenschapsbeleid 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 doorgedreven preventie die de samenleving stimu-
leert en sensibiliseert voor de gevaren van brand. Zo trachten we brand en brandwonden te voorko-
men en mensen aan te zetten tot een brandveilig leven.

Een sterke visie
Oscare vindt dat elk slachtoffer van brandwonden, zonder onderscheid, recht heeft op kwaliteitsvol-
le nazorg in een empathische omgeving. Oscare doet er alles aan om de revalidatie van brandwon-
den en littekens gunstig te beïnvloeden en kiest ervoor om dit aan te bieden buiten een ziekenhuis-
context. 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 beper-
ken.

NAZORG
Behandeling van elke

persoon in zijn
totaliteit.

PREVENTIE
Brandveilig leven
begint bij jezelf.

ONDERZOEK
Altijd op zoek naar de
beste behandelingen.

OPLEIDING
Samen de littekens
te lijf gaan is een

cruciale stap.
4 pijlers van Oscare vzw
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1.1. De nazorg
 
Door de verbetering van medische en chirurgische technieken wordt de focus steeds meer verlegd 
van ‘overleven’ naar ‘leven met’. 
Hierdoor blijft nazorg aan belang winnen en krijgt deze zorg een prominente plaats in de nabehan-
deling van patiënten met brandwonden. 
Nazorg kan omschreven worden als ‘elke vorm van zorg die de patiënt krijgt of nodig heeft eens hij 
het ziekenhuis verlaten heeft’. Deze nazorg omvat heel wat domeinen.
Van opvolging en nabehandeling van het litteken - zowel medisch als functioneel - over psychische 
en psychosociale begeleiding tot juridische hulp. 
Oscare biedt al deze zorg onder één dak. 
Kwaliteitsvolle en betaalbare nazorg in een huiselijke omgeving. 

1.1.1. Nazorg in cijfers

       Artsen
Steeds meer mensen komen voor de specifieke nazorg van brandwonden en littekens bij Oscare 
terecht. In 2018 zorgden onze artsen, met de ondersteuning van enkele verpleegkundigen, voor de 
nabehandeling en opvolging van 1054 patiënten. Dit resulteerde in een totaal van 2410 consultaties 
op 99 consultatiemomenten. De kosten van het wondzorgmateriaal worden hierbij volledig gedra-
gen door Oscare.
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aantal patiënten behandeld in het nazorgcentrum (2018)

aantal patiënten per leeftijdsgroep (2018)

aantal kinderen en jongeren met brandwonden (2018)
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We merken dat de tendens van 2017 blijft 
aanhouden. De grootste doelgroep blijft 
nog steeds volwassenen tussen 19 en 65 
jaar.

Ook bij kinderen blijft de groep met de 
meest opgelopen brandwonden jonger 
dan 4 jaar. Belangrijke oorzaak hiervan zijn 
hete vloeistoffen. Hier zullen we dan ook 
met onze preventiedienst, extra op inzet-
ten in 2019.
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       Kinesitherapeuten
Na het ontslag uit het hospitaal komt het genezingsproces van brandwonden en littekens pas echt 
op gang. Kinesitherapie speelt hierin een centrale rol. 
Bij Oscare wordt de nazorg verzorgd door een gespecialiseerd team van 7 kinesitherapeuten die, 
naast de traditionele manuele therapie, de nieuwste innoverende technieken toepassen zoals 
shockwave, vacuümtherapie, microneedling, taping,... 

       Psychologe
Naast ondersteuning bij het fysieke genezingsproces zorgt emotionele en psychologische begelei-
ding voor een extra steuntje in de rug. 
Onze psychologe Sophie De Vylder zorgt voor een individuele aanpak, inspelend op de specifieke 
noden van de patiënt en zijn of haar omgeving. Afgelopen jaar werden er 105 consulten gegeven.
Oscare biedt elke patiënt deze psychologische hulp aan en draagt hiervoor alle kosten die niet ver-
goed worden door de mutualiteit.

5332 behandelingen (+ 11%)

106 unieke patienten

105 consulten



       Vertical Follow-Up (VFU)
Naast individuele psychologische begeleiding voorziet Oscare ook een Vertical Follow-Up voor 
brandwondenpatiënten tot 18 jaar. Elk kwartaal nodigen we patiënten uit die zich meer dan 2 jaar 
geleden verbrand hebben. Jaarlijks blijven we herhalen dat het RIZIV geen tussenkomst voor psy-
chologische begeleiding voorziet, hierdoor draagt Oscare ook voor deze follow up de totale kosten.

       Zorgcoördinator
Bij Oscare zorgt zorgcoördinator Tina Visser, samen met de dokters en andere hulpverleners van 
het Brandwondencentrum ZNA Stuivenberg, voor een toegankelijke en individuele zorgverlening. Zij 
volgt de patiëntendossiers op en coördineert overleg met de andere teamleden. 
Tina staat in voor de Follow-Up van patiënten in de nazorg en begeleidt patiënten en hun familie bij 
sociale, financiële en juridische problemen. 
Ze begeleidt de patiënt naar een vlotte re-integratie in de maatschappij.

8

96 patiënten in opvolging (2018) 58 goedgekeurde dossiers bij Stichting 
Brandwonden en vzw Pinocchio  (2018)

22 contactmomenten

104 kinderen
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       Bandagisten
Een behandeling met drukkledij in combinatie 
met siliconentherapie is de ‘golden standard’ 
voor alle brandwondenpatiënten. De op maat 
gemaakte drukkledij voorkomt woekering van 
nieuwe huidcellen en beperkt zo de aangroei 
van littekenweefsel. De combinatie van vocht, 
druk en zuurstofarmoede heeft een gunstig 
effect op de littekens.

       Camouflage workshop
Schoonheidsspecialiste Evi Brosius, zelf brand-
wondenpatiënt, specialiseerde zich in medische 
camouflage. Je kan zowel individueel bij haar 
terecht als tijdens de jaarlijkse groepssessie. 
Voor materiaal en ondersteuning kunnen we 
naar goede gewoonte rekenen op Vera Nijs, 
vertegenwoordigster van Avène.

Schoonheidsspecialiste EviPatiënt Brecht



2.1. Mensen met brandwonden ontmoeten elkaar
 
Tijdens de consultatie kunnen patiënten elkaar ontmoeten en ervaringen uitwisselen bij een tasje 
koffie of thee. Vrijwilligers, die vaak zelf brandwondenpatiënt zijn, staan hen bij als ze vragen hebben. 
Op deze manier hebben ze veel steun aan elkaar wat bevorderend werkt voor het herstel. 

       Praat(v)uurtje
Onder de noemer Praat(v)uurtje begeleidt onze zorgcoördinator Tina Visser samen met Jan Van 
Bastelaere (vrijwilliger en lid van de RvB) en psychologe Sophie De Vylder een groep lotgenoten. 
Sommige bijeenkomsten hebben een louter ontspannend doel (bijvoorbeeld groepswandeling, 
zeilbootvaren,...), andere bijeenkomsten zijn eerder informerend met getuigenissen of gastsprekers. 

       Kaas- en wijnavond
In het najaar kan je terecht op onze kaas- en wijnavond. Patiënten, vrijwilligers, medewerkers, sympa-
tisanten, artsen,... die gezellig aan tafel schuiven voor een avondje vol verhalen en ervaringen. 

Voel jij je geroepen om mee aan de kar te trekken om activiteiten door en voor lotgenoten te 
organiseren? Neem dan contact op via info@oscare.be.

2. Oscare als steunpunt
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Kaas- en wijnavond



       Studies
In 2018 werden er geen studies gefinaliseerd. De studies rond shockwave op oudere littekens, 
de pilootstudie rond taping van littekens en de studie naar de effecten van microneedling zijn nog 
steeds lopende. Er werden wel een aantal nieuwe studies opgestart. Het gerenommeerde bedrijf 
Integra Life Sciences, dat dermale substituten ontwikkelt, heeft een beroep gedaan op Oscare om 
een studie naar de lange termijn effecten van hun huidsubstituut bij gezichtsverbrandingen te co-
ordineren. Deze studie vindt plaats in het Militair Hospitaal te Neder-Over-Heembeek. Ook werd er 
overeengekomen met het Belgische bedrijf B-E-st om de effecten van microcurrent op wondheling 
en littekenvorming te onderzoeken. Van het bedrijf Kuraci kregen we de opdracht om een ‘perspec-
tive review’ te maken over de topicale behandeling van zwangerschapsstriae.

       Awards
Vorig jaar berichtten we reeds over de ontwikkeling van een digitaal klinisch pad, ScarPath, voor 
littekenbehandelingen, dit samen met Awell Health en Andaman 7. In 2018 werden we beloond voor 
onze inspanningen en wonnen we met dit project de Final Award van een wedstrijd georganiseerd 
door BeHealth Innovate Healthcare en de Koning Boudewijnstichting. Momenteel is er een validi-
teitsstudie rond dit project opgestart.

       Congressen
Oscare was dit jaar vertegenwoordigd op 9 internationale congressen. In totaal werden er maar liefst 
25 mondelinge presentaties gegeven en 2 poster presentaties. Onze sprekers werden 8 maal als 
‘invited speaker’ uitgenodigd, tot in Australië en China toe.

       Board members
We mogen ook trots zijn op het feit dat 3 mensen van het onderzoeksteam ook zetelen in de Raad 
van Bestuur van 3 gerenommeerde internationale organisaties. Koen Maertens is voorzitter van 
het Preventie-comité van de European Burns Association. Jill Meirte is lid van het PAM-comité van 
dezelfde organisatie en Peter Moortgat is lid van de Executive Board van de Global Scar Society en 
de European Tissue Repair Society.

3. Oscare als onderzoekscentrum
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Zorgvinding Award In4Care 2018

Koen Maertens educational course EBAPeter Moortgat ISBI 2018



       Artikels
Dit jaar werden er drie artikels van ons team gepubliceerd, waaronder één in het gerenommeerde 
tijdschrift Plastic & Reconstructive Surgery.

Can a cohesive silicone bandage outperform an adhesive silicone gel sheet in the treatment of 
scars? A randomised comparative trial.
Moortgat P, Meirte J, Maertens K, Lafaire C, De Cuyper L, Anthonissen M.
Plast Reconstr Surg. 2018 Dec 27. doi: 10.1097/PRS.0000000000005369. [Epub ahead of 
print]

An evaluation tool for Myofascial Adhesions in Patients after Breast Cancer (MAP-BC evaluation 
tool): Concurrent, face and content validity.
De Groef A, Van Kampen M, Moortgat P, Anthonissen M, Van den Kerckhove E, Christiaens MR, 
Neven P, Geraerts I, Devoogdt N.
PLoS One. 2018 Mar 9;13(3):e0193915. doi: 10.1371/journal.pone.0193915. eCollection 2018

Influence on clinical parameters of depressomassage (part I): The effects of depressomassage on 
color and transepidermal water loss rate in burn scars: A pilot comparative controlled study.
Anthonissen M, Meirte J, Moortgat P, Maertens K, Daly D, Fieuws S, Lafaire C, De Cuyper L, Van den 
Kerckhove E.
Burns. 2018 Jun;44(4):877-885. doi: 10.1016/j.burns.2017.11.004. Epub 2018 Feb 1.
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“An elastic cohesive silicone bandage seems to 
outperform silicone gel sheets for vertical elasticity when 
treating hypertrophic burn scars”

“This was probably due to the unique microstructure of the 
bandage which ensured a standardised pressure together 
with uninterrupted contact with the skin.”



2018 was het jaar van de internationale bevestiging met de tweede editie van ons Internationaal 
congres ScarCon. Voor deze tweede editie werd een alliantie aangegaan met de European Tissue 
Repair Society en de Nederlandse Brandwonden Stichting. Het evenement werd ‘ScarCon-ETRS 
2018’ gedoopt en vond plaats in Amsterdam van 31 mei tot 2 juni. 

Met een opkomst van 298 deelnemers uit 22 verschillende landen mogen we gerust van een suc-
ces spreken. ScarCon heeft zijn plaats op de internationale wetenschappelijke kalender verdiend. 
De wetenschappelijke waarde van dit congres, gebracht door 23 ‘keynote speakers’ en 84 vrije 
presentaties, werd door de deelnemers hoog ingeschat; net als de uitstekende catering.

In Vlaanderen was het weer een druk jaar voor de opleiding ‘littekentherapie’ met de mix van twee 
academiejaren, 2017-2018 en 2018-2019. Er werden twee hoorcollegedagen, twee workshopda-
gen, acht ‘training days’ en zeven online lessen georganiseerd voor 27 deelnemers.

Op vraag van de Katie Piper Foundation uit het Verenigd Koninkrijk werden ook drie van hun thera-
peuten door ons opgeleid naar aanleiding van de start van hun Brandwonden Revalidatie Centrum.
 

4. Oscare als opleidingscentrum
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Team Oscare @ ScarCon-ETRS

The Executive Committee ScarCon-ETRSScarCon-ETRS
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5.1. Fire Safety Truck
 
Streven naar minder brandwonden en meer brandveiligheid is één van de doelstellingen waar wij 
ons dagelijks voor inzetten. Met onze preventielessen, infosessies, infostanden en opendeurdagen 
bereiken we jaarlijks meer dan 400.000 mensen.
Dankzij de steun van onze partners AXA Belgium, PreBeCo, Saval, SecuriPlus, Garage Willems en 
FirSaCo,  kunnen wij onze strijd een extra dimensie geven met een nieuw educatief preventievoer-
tuig, de ‘Fire Safety Truck’.  Het combineren van 2D en 3D materiaal creëert interactie en zo meer 
betrokkenheid bij de deelnemers.

5.2. Samenwerken loont
De samenwerking tussen Oscare en de hulpverleningszones breidde zich in 2018 verder uit. 
Brandweer Noord-Limburg, Hulpverleningszone Oost en Brandweerzone Rand helpen - via een her-
kenbare huisstijl en gerichte sensibilisering - de boodschap te versterken.
Het aantal woningbranden, en zeker die met dodelijke afloop, moet omlaag!

Wij danken ook de partners die sinds 2017 mee intensief campagne voeren:

HVZ Oost Vlaams-Brabant, Brandweer Westhoek, HVZ Meetjesland, HVZ Vlaams-Brabant West, 
HVZ Zuid-Oost, HVZ Rivierenland, HVZ Taxandria, Koepelorganisatie Brandweer West-Vlaanderen 
en BIN Kenniscentrum (Buurt Informatie Netwerk).



5.3. LeefBrandveilige steden en gemeenten
 
Stad Aarschot, vzw Oscare en Hulpverleningszone Oost van Vlaams-Brabant slaan de handen 
in elkaar en gaan samen voor een brandveilige gemeente.
Woningbranden eisen in België enorm veel slachtoffers. Naast het vermijden van brandrisico’s in en 
om de woning, is het belangrijk dat er geïnvesteerd wordt in voldoende rookmelders. 
Stad Aarschot zet, in samenwerking met vzw Oscare en Hulpverleningszone Oost van Vlaams-Bra-
bant, in op brandveiligheid en biedt haar inwoners de kans in het stadhuis voordelig rookmelders 
aan te schaffen. 
Het blijft echter niet bij het verkopen van rookmelders. We gaan nog een stap verder.
We wensen samen te komen tot een echte gedragsverandering en een brandveilig leven.

→ door het organiseren van interne opleidingen, met het oog op het creëren van ambassadeurs 
       van brandveiligheid
→ door het inrichten van infosessies voor inwoners
→ dmv. flyers, artikels op gemeentelijke websites, in stadsmagazines en op sociale media
→ door het inzetten van onze voorlichtingsvoertuigen ‘Van Vlam’ en ‘Fire Safety Truck’

Er werd een volledig draaiboek uitgewerkt.
Dit project loopt van 18 september 2018 tem. december 2019

“Gemeentebesturen die interesse hebben dit project te implementeren, kunnen contact opnemen 
met info@leefbrandveilig.be.”

16

Lancering van de campagne “LeefBrandveilig Aarschot”



6. Preventie
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6.1. Help! Verbrand! 
De zon schijnt, de vakantie lonkt en de kinderen zijn klaar om op avontuur te trekken. Spijtig genoeg
gaat het wel eens fout, bewijs daarvan zijn de 307 jonge slachtoffers die in 2017 bij Oscare terecht
kwamen.
Tijdens de festivals, in 2018, wilden we de kinderen vooral leren wat ze moeten doen als het fout 
gaat. Ons jaarthema “Help! Verbrand!” zorgde ervoor dat de kinderen met extra skills huiswaarts 
keerden en als volwaardige helper van ons LeefBrandveilig team op pad konden gaan.

6.2. Festivals (Kinderfestivals)
Tijdens de festivals in 2018 hadden we een bereik van in totaal 32.000 kinderen. We bezochten 
Bengelpop, Popeiland, Pennenzakkenrock en Binkies Festival. Tijdens Bengelpop werden we bijge-
staan door het team van PreBeCo. 

Pennenzakkenrock
Mol

Bengelpop
Balen

Buitenspeeldag
Kielpark



6.3. Opendeurdagen bij de brandweer
 
Onze trouwe partners waar we ieder jaar met heel veel plezier naartoe gaan, hebben we ook in 2018 
bezocht. 11 brandweerkorpsen (6 Hulpverleningszones) werden aangedaan met een bereik van 
ongeveer 22.000 bezoekers. 

  🚒 Brandweer Hoogstraten (HVZ Taxandria)
  🚒 Brandweer Gullegem (HVZ Fluvia)
  🚒 Brandweer Brugge (HVZ Zone 1 West-Vlaanderen)
  🚒 Brandweer Halle (HVZ Vlaams-Brabant West)
  🚒 Brandweer Zaventem (HVZ Vlaams-Brabant West)
  🚒 Brandweer Hemiksem (HVZ Rivierenland)
  🚒 Brandweer Opwijk (HVZ Vlaams-Brabant West)
  🚒 Brandweer Leuven (HVZ Vlaams-Brabant Oost)
  🚒 Brandweer Londerzeel (HVZ Vlaams-Brabant West)
  🚒 Brandweer Dilbeek (HVZ Vlaams-Brabant West)
  🚒 Brandweer Aarschot (HVZ Vlaams-Brabant Oost)

18

Educatief voorlichtingsvoertuig “Van Vlam” Hulpverleningszone 
Oost van Vlaams-Brabant 



7. Communicatie
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7.1. Toegankelijkheid
 
Correcte en begrijpbare communicatie is van levensbelang.  Hoe toegankelijker deze informatie, 
hoe meer mensen we hiermee kunnen bereiken. Doelgerichte, relevante informatie verstrekken als 
voedingsbodem naar een brandveiliger leven is dan ook de kern van ons communicatiebeleid.

7.2. Websites als informatieplatform
Naast de algemene website, die info geeft voor patiënten en professionelen, hebben we ook ver-
schillende thema websites. Afhankelijk van de doelgroep wordt op deze sites meer specifieke info 
aangeboden.

   🌐 www.oscare.be
   🌐 www.kinderbrandwondenfonds.be
   🌐 www.omgaanmetbrandwonden.be
   🌐 www.leefbrandveilig.be
   🌐 www.veiligbarbecuen.be
   🌐 www.slimzonnen.be
   🌐 www.scaracademy.be
   🌐 www.scaracademy.co.uk
   🌐 www.scaracademy-dach.eu



Mini rookmelder MR5120
Met niet-vervangbare batterij > 10 jaar

5 jaar garantie

NBN/14604

26
EURO

incl. BTW

ROOKMELDERS VERPLICHT VANAF 01.01.2020
Vanaf 1 januari 2020 is het wettelijk verplicht in Vlaanderen om elke verdieping van je woning te 
voorzien van minstens één rookmelder. Woningbranden in België eisen enorm veel slachtoffers. 
Naast het vermijden van brandrisico’s in en om de woning is het belangrijk om te investeren in 
voldoende rookmelders. Veel te weinig mensen weten dat als er ’s nachts brand uitbreekt, je 
heel weinig kans hebt om tijdig wakker te worden. Als je slaapt, ruik je immers niets. De rook 
van een brand verspreidt zich zeer snel en is verstikkend. In grotere woningen kan je best 
kiezen voor gekoppelde rookmelders zodat het alarm op meerdere plaatsen hoorbaar is.

WAAR ROOKMELDERS 
PLAATSEN?
Om wettelijk in orde te zijn in Vlaanderen 
moet op elke verdieping van je woning 
(eengezinswoning, appartement of 
studio) minstens één rookmelder hangen. 
Wij raden aan om je brandrisico’s te bekijken 
en daarmee rekening te houden bij het 
plaatsen van je rookmelders.

WAAR MOET JE REKENING MEE 
HOUDEN OM WETTELIJK IN 
ORDE TE ZIJN?
• Zoek op de verpakking naar de labels CE 

en EN 14604.
• Kies voor rookmelders met een 

niet-vervangbare batterij met een 
      levensduur van 10 jaar.

Fito rookmelder ASD-10Q
Met niet-vervangbare batterij > 10 jaar
10 jaar garantie

20
EUR

O
incl. BTW

NBN/14604

Fire Angel WST-630-BNLT 
Draadloos koppelbare rookmelder met 

een niet-vervangbare batterij > 10 jaar
5 jaar garantie 53EUROincl. BTW

NBN/14604

In grotere woningen 
kan je best kiezen 
voor gekoppelde 

rookmelders zodat 
het alarm op meer-

dere plaatsen 
hoorbaar is.

In de badkamer, de keuken en de 
garage is er te veel kans op vals 
alarm. Voorzie daarom een 
rookmelder in de omgeving 
van deze plaatsen.



BRANDVEILIG(ER) LEVEN BEGINT BIJ JEZELF!
Er zijn heel wat tips en tricks om je woning brandveilig(er) te maken. Vaak zijn het kleine dingen 
die ertoe bijdragen dat brand niet kan ontstaan. 
Meer info kan je terugvinden op www.leefbrandveilig.be.

Bestel je rookmelders via www.oscare.be. Niet alleen zorg je voor 
je eigen veiligheid, de veiligheid van je gezin, maar steun je eveneens 
het Kinderbrandwondenfonds van Oscare vzw.
  

Van Roiestraat 18
BE-2170 Antwerpen

ON 0465.210.218
www.oscare.be

Laad steeds op onder een rookmelder, 
liefst overdag en onder toezicht. Trek na 
het laden de stekker uit het stopcontact.

Roken is nog steeds één van de grootste 
brandoorzaken. Roken is niet alleen 
gevaarlijk maar ook ongezond.

Plaats een rookmelder boven de droog-
kast en wasmachine. Gebruik deze enkel 
overdag en als er iemand thuis is. Reinig 
de filter(s) na elk gebruik.

Trek zoveel mogelijk de stekker uit van 
toestellen als je slaapt of niet thuis bent. 
Indien je toestellen moet opladen, doe 
het overdag, onder toezicht en onder 
een rookmelder.

Ziet jouw elektriciteitskast er netjes uit 
en zijn alle kabels goed weggewerkt? 
Zorg dat er geen brandbaar materiaal in 
de buurt is. Een fout in je elektriciteits- 
kast kan ernstige gevolgen hebben. 

HEB JIJ AL EEN VLUCHTPLAN?
Maak een vluchtplan. Bij brand heb je maar 3 minuten om buiten te geraken. Voldoende 
rookmelders en een ingeoefend vluchtplan zorgen ervoor dat jij en je gezin tijdig je woning 
kunnen verlaten. Bespreek met heel de familie wie er bij brand wat gaat doen (bijv. wie neemt 
de kinderen mee, langs welke weg kan je naar buiten, waar hangt een sleutel,…). Meer info kan 
je terugvinden op www.leefbrandveilig.be. 

I
ROOKMELDERS I

ROOKMELDERS

(((( (((( (((( ((((

I
ROOKMELDERS

ROOKMEL
DER I

ROOKMELDERS I
ROOKMELDERS

I
ROOKMELDERS

I
ROOKMELDERS I

ROOKMELDERS

SLEUTELSLUIT DEURENZAKLAMPALARMPLAATS

I
ROOKMELDERS I

ROOKMELDERS

BEL 112

I
ROOKMELDERS

I
ROOKMELDERS

I
ROOKMELDERS

I
ROOKMELDERS

1 2 3 4 5 6

    Plaats voldoende rookmelders!     Deze zorgen voor een tijdig alarm.     Leg op elke 
 slaapkamer een zaklamp!     Sluit de deuren op weg naar buiten!     Steek de sleutel op 
 de deur of leg deze in de buurt ervan!     Buiten bel je 112!

1 2 3
4 5

6



7.3. Sociale Media
 
Social media is alomtegenwoordig en dé ideale oplossing om kort op de bal op de actualiteit in te 
spelen. Via Facebook, Twitter en Instagram houden we de mensen op de hoogte van de laatste 
nieuwtjes, zetten we discussies op gang en trachten we te sensibiliseren. Het is ook een ideaal plat-
form om partners in de bloemetjes te zetten en contact te houden met onze bezoekers.
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2107 FANS 1361 VOLGERS 114 VOLGERS

1369 FANS 674 VOLGERS 182 VOLGERS

857 FANS 164 VOLGERS

435 VOLGERS

Brandveilig

106 VOLGERS

17 VOLGERS

33 ABONNEES
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7.4. Nieuwsbrieven
 
In onze maandelijkse nieuwsbrief brengen we de laatste nieuwtjes, nieuwe medische ontwikkelin-
gen en lichten we speciale events toe. Deze kan je terugvinden op www.oscare.be.

7.5. In de media
We proberen, door consequent campagne voeren, de mensen bewust te maken van het belang van 
brandveilig leven. Wanneer de pers een campagne oppikt, bereikt deze boodschap een ontelbaar 
groot aantal mensen. In 2018 verschenen onze campagnes zowel in de geschreven pers als op radio 
en tv. Hier alvast enkele campagnes die de media hebben bereikt.

BRANDWONDEN
FUCK
OSCARE STEUNT 

MENSEN MET 
MET BRANDWONDEN 

EN LITTEKENS

DONEER VANDAAG

BE78 7354 4444 4486
www.oscare.be
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7.6. Zorgwerkgever van het jaar 2018
 
Oscare ontving de ZorgAnders award in de categorie ‘(andere) zorginstelling van het jaar’!
“De multidisciplinaire aanpak en de inspirerende manier waarop onze ervaringsdeskundigen het 
comfort van de cliënt verhogen en een beter inzicht verwerven in diens noden” gaven de doorslag 
voor de organisatie. Dit is een verdienste van een fantastisch team van medewerkers en vele vrijwilli-
gers.

 

7.7. Hart voor Brandwonden
‘Oscare steunt mensen met brandwonden en littekens, heb jij een hart voor 

brandwondenpatiënten? Doneer dan nu op oscare.be’ 

Brecht en Evi, twee  brandwondenpatiënten, speelden de hoofdrol in deze campagne voor de Hu-
manitaire Boodschap van Algemeen Nut.

24
Steun Oscare in de strijd tegen brandwonden! STEUNEN KAN OP BE78 7354 4444 4486

ZorgAnders Award dinner 2018

Bekijk de reportage op ons Youtube kanaal              OscareBelgium



www.oscare.be

Steun Oscare in de strijd tegen brandwonden! STEUNEN KAN OP BE78 7354 4444 4486

EEN HART VOOR BRANDWONDENPATIËNTEN
Oscare steunt mensen met brandwonden en littekens! Heb jij ook een hart 
voor brandwondenpatiënten, doneer dan nu op oscare.be.



7.8. Boekje Mama’s zijn mooi
 
‘Mama’s zijn mooi’ is het pakkend verhaal van een mama met littekens door brandwonden en hoe 
haar dochtertje hiermee leert omgaan op school. 
Het is een ode aan alle mama’s die er anders uitzien.
Auteur Evi Brosius raakte op 16-jarige leeftijd verbrand bij een barbecue-incident. Er volgde een 
lange revalidatie met meerdere operaties. Ondertussen werd Evi mama van Fran (4 jaar) en Flor (2 
jaar). “Het idee om een kinderboek te schrijven groeide omdat Fran geregeld vragen kreeg waarom 
haar mama er ‘anders’ uitzag.“, zo vertelt Evi. Het boek werd gerealiseerd via een crowdfunding en 
PreBeCo. 
Bestel je exemplaar via onze shop: https://kinderbrandwondenfonds.be/mamas-zijn-mooi.
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Voorstelling boek “Mama’s zijn mooi”



8. Vrijwilligers
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8.1. De motor van onze organisatie
 
Naast ons vast team kunnen we rekenen op een zeer enthousiaste ploeg vrijwilligers.
Vrijwillig, maar nooit vrijblijvend, verzetten ze bergen werk. 
Administratie & onthaal, verzending & verkoop, fondsenwerving & infomomenten op events en
festivals,.. In ieder segment van onze werking kunnen we rekenen op hun warm engagement.

ZOU JIJ HET KUNNEN ZIJN?

💟 Deze vrijwilliger maakt tijd om zich zinvol in te zetten.
💟 Deze vrijwilliger heeft gevarieerde taken! 
💟 Deze vrijwilliger is een denker, doener en heeft 
     een creatieve geest.
💟 Deze vrijwilliger bepaalt zelf hoeveel tijd hij/zij wil 
     spenderen.

Ben jij de persoon, of ken jij zo iemand, die zich kan 
terugvinden in deze beschrijving?

Stuur dan snel een mailtje naar vrijwilligerswerk@oscare.be



9. Vele kleintjes maken één groot
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Oscare is niet structureel gesubsidieerd. Hierdoor zijn wij echt afhangkelijk van de goodwill van men-
sen, 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? 

9.1. Balans

De balans eindigt met een balanstotaal van 
847.211,69 euro. De resultaatrekening eindigt 
met een mali van 93.734,84 euro. 

9.2. Activa

Ten opzichte van 2017 is er een toename in 
vaste activa tot  288.683,42 euro. Deze toena-
me is voornamelijk te wijten aan een erfenis van 
een pand.

9.3. Passiva

Door het negatief resultaat verminderde het 
maatschappelijk vermogen tot 756.318,55 
euro. De sociale reserve bleef indentiek tov 
2017.  

9.4. Opbrengsten

We realiseerden in 2018 een totale opbrengst van 
504.127,34 euro. Dit cijfer werd gerealiseerd door 
verschillende acties, giften van privé personen, schen-
kingen van bedrijven en (project)subsidies.

9.5. Kosten

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

9.6. Afschrijvingen

De afschrijvingen bedragen 27.168,50 euro, een toe-
name met 3.900,14 euro ten opzichte van 2017.
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ACTIVA

Vaste activa

288.683,42 280.960,08

288.683,42 280.960,08

A. Klanten 30.208,79 52.507,25
62.347,30 57.330,20

159,75

III Materiële vaste activa

TOTAAL VASTE ACTIVA

Vlottende activa

VII Vorderingen op ten hoogste 1 jaar

Te innen opbrengsten
Terug te vorderen RSZ

92.715,84

465.812,43

0,00

109.837,45

601.342,57

0,00

558.528,27 711.180,02

847.211,69 992.140,10

IX Liquide middelen

X Overlopende rekeningen

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA

TOTAAL ACTIVA

9.7. Vergelijkende balans
MAATSCHAPPELIJK VERMOGEN

V Maatschappelijk vermogen

756.318,55Maatschappelijk vermogen 910.053,39

280.000,00
270.000,00

30.000,00
25.000,00
50.000,00
40.000,00
20.000,00
25.000,00
16.318,55

SCHULDEN

280.000,00
270.000,00

60.000,00
35.000,00
50.000,00
50.000,00
30.000,00
25.000,00

110.053,39

IX Schulden op ten hoogste één jaar

57.542,25 41.877,73

Onbeschikbaar vermogen - onroerend
Sociale reserve:
Stabilisatiefonds:
Bestemde fondsen - IT
Bestemde fondsen - internationalisering
Bestemde fondsen - onderzoek
Bestemde fondsen - preventie
Bestemde fondsen - nazorg
Over te dragen resultaat

14.971,20 17.728,62
18.379,69 22.480,36

90.893,14 82.086,71

C. Handelsschulden:
1. Leveranciers

E. Schulden mbt belastingen, bezoldigingen
en sociale lasten
1. Te betalen bezoldigingen

0,00 0,00X Overlopende rekeningen

0,00 0,00

3. Voorziening vakantiegeld

F. Overige schulden

TOTAAL VAN DE SCHULDEN

TOTAAL PASSIVA 847.211,69 992.140,10

OPBRENGSTEN
WERKINGSOPBRENGSTEN EN KOSTEN

65.283,86 80.000,00 61.158,44 65.000,00
64.895,54 100.000,00 109.021,44 65.000,00
33.232,54 25.000,00 48.918,60 25.000,00
45.121,76 40.000,00 37.130,50 40.000,00
31.029,23 65.000,00 8.000,00 55.000,00

101.090,44 95.000,00 77.202,20 85.000,00
24.599,88 0,00 2.906,55 0,00
12.775,72 15.000,00 14.921,21 20.000,00
56.532,68 90.000,00 95.185,17 80.000,00
9.565,69 45.000,00 13.937,66 10.000,00

60.000,00 79.000,00 69.000,00

504.127,34 634.000,00 468.381,77 514.000,00

KOSTEN
2.344,64 2.500,00 1.771,67 2.500,00

30.832,18 25.000,00 21.075,14 8.000,00
20.004,57

- Giften
- Acties en evenementen
- Preventie
- Scar Academy
- Onderzoek
- Subsidies en sponsering
- Legaten
- Tussenkomsten therapeuten en artsen
- Huuropbrengsten
- Opbrengsten allerlei
- Onttrekking bestemde fondsen

TOTAAL DER OPBRENGSTEN

15.000,00 22.452,20 15.000,00
49.510,60 50.000,00 34.917,78 50.000,00

57,66 20.000,00 0,00 10.000,00
43.762,59 30.000,00 26.728,59 30.000,00
29.080,69 20.000,00 5.268,09 15.000,00

15.000,00

125.563,25 158.500,00 152.774,10 156.500,00
269.458,62 265.000,00 272.609,02 250.000,00
27.168,50 30.000,00 23.268,36 29.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00
1.579,10 3.000,00 2.288,95 6.000,00

599.362,40 634.000,00 563.153,90 572.000,00

BONI
MALI -95.235,06 0,00 -94.772,13 -58.000,00

599,72 0,00 4,65 0,00
FINANCIELE OPBRENGSTEN EN KOSTEN

-983,38 0,00 -1.282,20 0,00

2.557,13 0,00

- Aankopen medisch materiaal
- Aankopen preventiemateriaal
- Aankopen acties en evenementen
- Onderzoek
- Preventiecampagnes
- Scar Academy
- Communicatie, publiciteit
- Project IT - digitaal platform

- Diensten en diverse goederen
- Personeelkosten
- Afschrijvingen
- Voorzieningen
- Andere bedrijfslasten
TOTAAL KOSTEN

58.987,50 58.000,00

- Opbrengsten
- Kosten

UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN EN KOSTEN

0,00 0,00 0,00 0,00
-673,25 0,00 0,00-6.546,50

- Opbrengsten
- Verlies: uitboeking activa
- Belastingen

0,00 0,00
-93.734,84 -43.608,68

BONI VAN HET BOEKJAAR
MALI VAN HET BOEKJAAR

9.8. Vergelijkende resultaten rekening
31.12.2018 Budget 2018 31.12.2017 Budget 2017

31.12.2018 31.12.2017

31.12.2018 31.12.2017
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9.9. Benefietacties

9.9.1. De Warmste Week
 
De week voor Kerst was ook in 2018 ‘de Warmste Week’
Verschillende verenigingen en personen kozen Oscare uit als goede doel.
Dit leverde een totaalbedrag van 55.000 euro op.
Wij danken jullie dan ook voor al jullie fantastische initiatieven en hopen dat we dit jaar opnieuw op 
jullie steun mogen rekenen.
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9.9.2. Andere benefietacties
 
Verschillende benefietacties door verenigingen, bedrijven en particulieren zorgden voor een welkom 
én noodzakelijk financieel steuntje in de rug.

Kiwanis Antwerpen Ter Schelde Amazing Art 1 Events with Lego Bricks ter 
aanleiding van 200 jaar BW Antwerpen

Brandweer Zone Rand 
(Brandweer Schoten)

Sint-Donatus Middenschool Merchtem
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9.10. Fondsenwerving
 
Via verschillende gerichte activiteiten trachten we zoveel mogelijk fondsen te verzamelen om onze 
werking te financieren.
 

9.10. 1. Webshop

9.10.1.1. Rookmelders en blusdekens
  
Omwille van de vele preventielessen die we geven alsook infosessies waar we het belang van vol-
doende rookmelders en het gebruik van een blusdeken stimuleren, hebben we ook rookmelders en 
blusdekens die wij verkopen op evenementen alsook in onze webshop die je kan terugvinden op 
www.oscare.be/shop. In 2018 verkochten wij ongeveer 1500 rookmelders en 90 blusdekens.

Fito rookmelder ASD-10Q
Met niet-vervangbare batterij > 10 jaar

20
EURO

incl. BTW

NBN/14604

Fire Angel WST-630-BNLT 
Draadloos koppelbare rookmelder met 
een niet-vervangbare batterij > 10 jaar

53
EURO

incl. BTW

NBN/14604

In grotere woningen kan je best kiezen voor gekoppelde 
rookmelders zodat het alarm op meerdere plaatsen 
hoorbaar is.

Mini rookmelder MR5120
Met niet-vervangbare batterij > 10 jaar

NBN/14604

26
EURO

incl. BTW

Blusdeken

NBN/14604

11
EURO

incl. BTW

Bestellen kan via:
oscare.be/steun-ons/shop
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9.10.2. Wafeltjes
 
Ook in 2018 werden onze wafeltjes massaal verkocht. 4000 wafeldozen gingen over de toonbank 
op tal van locaties. Een speciale dank aan Leentje van café De Fagus, Sientje van OKRA Schoten en 
Sabine Robeet de “Waffle Queen” van Vlaams-Brabant.

Sientje, Sabine en Leentje 
Bestellen kan via:
oscare.be/steun-ons/shop



9.11. Giften en legaten
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Meer info: www.oscare.be/steun-ons/testament-nalatenschap

Geven doet leven



10. Organisatiestructuur
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10.1. Raad van Bestuur
 

De heer 
Karel Plasman
Voorzitter
2016 - 25/04/2019

Mevrouw 
Yolande Avontroodt
Voorzitter
25/04/2019

De heer 
Marc Haan
Secretaris

De heer 
Jan Van Bastelaere
Penningmeester

De heer Romain
Van Schoor
Bestuurder

Dokter 
Cindy Lafaire
Bestuurder,
hoofd medische team

De heer Wauthier
Robyns
de Schneidauer
Bestuurder

De heer Koen
Maertens
Bestuurder, 
directeur Oscare

Prof. Dr. 
Guy Hubens
Bestuurder

De heer 
Guy Voet
Bestuurder

De heer 
Bert Brugghemans
Bestuurder



10.2. Het Oscare team
 ▪1 directeur (voltijds)
 ▪2 geneesheren (op zelfstandige basis)
 ▪2 psychologen (op zelfstandige basis)
 ▪1 psychologe (ZNA Stuivenberg)
 ▪1 relatie- en gezinstherapeute (op zelfstandige basis)
 ▪7 kinesitherapeuten (op zelfstandige basis)
 ▪1 zorgcoördinator (ZNA Stuivenberg)
 ▪2 orthopedisch techniekers (Aqtor!)
 ▪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 logistiek medewerker (Art.60)
 ▪1 accountant (Fiduciaire Ten Hove)
 ▪2 studenten duaal leren (Deeltijds leren/deeltijds werken SF GID)
 ▪Stagiairs
 ▪Tal van vrijwilligers
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Ludo Moens, vrijwilliger 





Van Roiestraat 18
2170 Merksem

Tel: 03 640 10 80

ON: 0465.210.218

IBAN: BE78 7354 4444 4486
BIC: KREDBEBB

info@oscare.be

Volg ons op sociale media

      vzwOscare
      kinderbrandwondenfonds
      LeefBrandveilig

      vzwOscare
      scaracademy
      brandwondenBE
      LFBrandveilig

      Oscarevzw
      LeefBrandveilig
      Kinderbrandwondenfonds

      OscareBelgium

      Leef Brandveilig
      Oscare

Volg ons op het web

🌐 www.oscare.be
🌐 www.kinderbrandwondenfonds.be
🌐 www.omgaanmetbrandwonden.be
🌐 www.leefbrandveilig.be
🌐 www.veiligbarbecuen.be
🌐 www.slimzonnen.be
🌐 www.scaracademy.be
🌐 www.scaracademy.co.uk
🌐 www.scaracademy.dach.eu


