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VOORWOORD
Geachte lezer,

Normaal gezien zouden wij dit jaarverslag nu aanheffen met de melding “dat het een genoe-
gen is u ons jaaroverzicht van 2019 te kunnen voorstellen van OSCARE”. Maar het zijn op dit 
moment geen normale tijden. Dit voorwoord wordt geschreven ‘vanuit ons kot’ in volle coro-
natijden.

We hopen dan ook dat wanneer u dit leest, de maatregelen versoepeld zijn en we stilaan in 
post-coronatijd aanbeland zijn, in een tijd waarin de waarden van een goede gezondheid en 
goede gezondheidszorgen dieper in de samenleving zullen geworteld zijn.

Het zijn en blijven echter ongeziene uitdagingen voor de zorgsector, voor onze samenleving 
en voor de economie. Chapeau voor iedereen die met zijn of haar talenten moedig en gene-
reus zijn of haar steentje heeft bijgedragen om deze crisis te bedwingen.

Ook OSCARE levert op dit moment nog essentiële diensten. In een periode waarin ook wij 
maximaal thuiswerk voor onze medewerkers hebben ingelast, worden er toch nog consulta-
ties gehouden en littekenbehandelingen gedaan voor zij die dit het meest nodig hebben. Ook 
voor hen doen we onze hoed af.

Brandwondenslachtoffers vergen immers heel wat specifieke zorgen, ook na de acute fase. 
Net zoals de samenleving ook zal moeten herstellen na deze crisis en er extra zorgen zullen 
moeten toegediend worden, gaat het herstel tijdens de nazorg van brandwonden ook niet 
vanzelf maar vraagt dit aanpassingen in de brede omgeving van de patiënten: werk, school, 
familie, sociaal leven.

In al deze negativiteit zagen we de afgelopen tijd toch ook heel wat positieve signalen. Heel 
wat solidariteitsacties staken de kop op, waaronder o.a. het massaal maken van mondmaskers, 
handgeklap voor de zorgverleners om 20u elke avond, gratis afhaalmaaltijden voor zorgverle-
ners, en talloze en zinvolle initiatieven van even talloze vrijwilligers.

In normale tijden zouden ook wij nu met heel veel positiviteit de loftrompet bovenhalen om 
de verwezenlijkingen van 2019 van OSCARE in de verf te zetten. Over de vele preventie initi-
atieven van Leefbrandveilig, over het zeer gesmaakte internationale brandpreventie congres 
ISES dat we samen met brandweer Antwerpen en de FEU mochten organiseerden, over de 
Fire Escape Room, over onderzoek en onze opleidingen, en nog zoveel meer,…

Om geen afbreuk te doen aan onze realisaties, nodigen wij u alvast uit om ons jaarverslag 
eens rustig door te nemen. U zal vanzelf merken dat we niet stil gezeten hebben en dat we, 
mede dankzij uw steun en de steun van vele medewerkers, vrijwilligers én sympathisanten, 
weer heel wat moois gerealiseerd hebben. 

In deze vreemde tijden willen wij u in het bijzonder om steun vragen, broodnodige steun voor 
Oscare zodat wij onze doelstellingen kunnen blijven realiseren. Meer dan ooit, dagelijks zelfs, 
staat de kwetsbaarheid van elke mens in de  schijnwerpers wereldwijd. De steun voor onze 
gekwetste brandwondenpatiënten heeft reeds veel  betere nazorg mogelijk gemaakt. We wil-
len op deze weg verder werken en samen naar de toekomst kijken met hoop, veerkracht en 
vertrouwen.

Wij wensen u veel leesplezier.

Stay safe!

        Yolande Avontroodt             Koen Maertens
        Voorzitter Raad van Bestuur Oscare           Directeur Oscare
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MISSIE & VISIE

“IEDERE PATIËNT CENTRAAL!”

Bij Oscare zetten we de patiënt centraal. We streven ernaar hen de best mogelijke nazorg te 
bieden: laagdrempelig, toegankelijk, deskundig en betaalbaar. Om dit te garanderen werken we 
met betrouwbare partners uit verschillende sectoren en voeren we wetenschappelijk onderzoek 
waarbij de ontwikkeling van nieuwe behandeltechnieken en de impact hiervan op de kwaliteit 
van leven voorop staan. Alleen zo kunnen we samen werken aan het herstel en de verbetering 
van de levenskwaliteit van iedereen met brandwonden en littekens.
Onze tweede, minstens even belangrijke missie, is preventie. Via een doorgedreven preventiebe-
leid proberen we de samenleving te sensibiliseren voor de gevaren van brand. Door mensen aan 
te zetten brandveilig(er) te leven, willen we brand en brandwonden helpen voorkomen.

“ELK SLACHTOFFER VERDIENT KWALITEITSVOLLE NAZORG!”

Bij Oscare heeft elk slachtoffer van brandwonden, zonder onderscheid, recht op kwaliteitsvolle 
nazorg in een empathische omgeving. We doen er alles aan om de revalidatie van brandwonden 
en littekens gunstig te beïnvloeden en kiezen ervoor dit te doen buiten een ziekenhuiscontext. 
Verder vinden we ook dat de samenleving zich preventief dient op te stellen tegenover de geva-
ren van brand en brandwonden, om zo het aantal slachtoffers zoveel mogelijk te beperken.

NAZORG
Behandelen 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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OSCARE ALS EXPERTISECENTRUM

NAZORG
Nazorg is “elke vorm van zorg die de patiënt krijgt of nodig heeft eens hij of zij het ziekenhuis 
verlaten heeft”. Nazorg omvat verschillende 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.

aantal patiënten behandeld in het nazorgcentrum

NAZORG IN CIJFERS
In 2019 zorgden onze artsen, met de ondersteuning van verpleegkundigen, voor de nabehan-
deling en opvolging van 1024 patiënten. Tijdens 98 consultatiemomenten werden er 2408 
behandelingen toegepast. De kosten van het wondzorgmateriaal worden volledig gedragen 
door Oscare.
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835

54
19

1
1

2

Steeds meer mensen 
(1021 personen) uit heel België 
vinden hun weg naar ons nazorg-
centrum. Ook 2 personen uit 
Nederland en 1 persoon uit 
Roemenië komen hun nazorg-
traject volgen bij Oscare.
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aantal patiënten per leeftijdsgroep (2019)

aantal kinderen en jongeren met brandwonden (2019)

Het gros van onze patiënten zit in de 
leeftijdscategorie 19-65 jaar (68%).
26% van onze patiënten zijn kinderen en 
jongeren tot 18 jaar. Met 6% van het totaal 
vormen senioren de kleinste groep.

Bij kinderen en jongeren tot 18 jaar vormen 
de allerkleinsten de grootste groep. 48% 
van onze patiëntjes zijn jonger dan 4 jaar. 
Een derde zit in de leeftijdsgroep tussen 5 
en 12 jaar. 20% van de jongeren met brand-
wonden zijn 13 jaar en ouder.  
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Als we de brandwonden van naderbij bekijken, merken we op dat de armen (24%), handen 
(21%) en benen (21%) het vaakst getroffen werden. Ook wonden aan romp (13%) en hoofd 
(11%) komen relatief vaak voor. Verbranding aan voeten (7%) en hals (3%) zien we het minst 
vaak.

meest getroffen lichaamsdelen (2019)
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24%

20%

5%

20%

4%

22%

5%

65+ jaar

Bij kinderen en jongeren tot 18 jaar ligt de klemtoon op verwondingen aan benen (22%), 
handen (21%) en armen (20%). 
Bij volwassenen tot 65 jaar liggen de percentages in het verlengde van het totaalbeeld.
Bij senioren wordt de romp merkelijk vaker getroffen (20%). 

25% 
ANDERE WONDEN

14% 
CONTACTVERBRANDING

13% 
VLAMVERBRANDING

7% 
CHEMISCHE STOFFEN

5% 
ANDERE BRANDWONDEN

HETE
VLOEISTOFFEN

36%

oorzaak wonden (2019)

De meest voorkomende 
oorzaak van de verwon-
dingen zijn hete vloeistof-
fen (36%). Contactverbran-
ding en vlamverbranding 
zijn verantwoordelijk voor 
respectievelijk 14 en 13% 
van het totaal. Verbranding 
door chemische stoffen 
komen minder vaak voor.
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81%

19%
brandwonden door arbeidsongeval (2019))

83 van de 1024 patiënten liepen brandwonden op tijdens het werk.
Zij vertegenwoordigen 12% van onze patiënten tussen 19 en 65 jaar.
81% van de brandwonden door arbeidsongeval kwam voor bij mannen, 19% bij vrouwen.

Brandveilig(er) werken kan je leren. 
Elk bedrijf kan vroeg of laat gecon-
fronteerd worden met een brand. De 
risico’s zoveel mogelijk verminderen 
en weten wat je moet doen bij een 
beginnende brand zijn cruciaal. Dit is 
belangrijk voor je eigen veiligheid en 
die van je collega’s. 

Dankzij deze opleidingen voor 
bedrijven kunnen we samen gaan naar 
minder brandwonden en meer brand-
veiligheid.
  
Heb je interesse in deze opleiding? 
Wens je een opleiding op maat? 
Neem contact met ons op via 
info@oscare.be en wij geven je 
graag een woordje uitleg.
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Kinesitherapie speelt een cruciale en centrale rol in het genezingsproces van brandwonden 
en littekens. Bij Oscare staat een gespecialiseerd team van kinesitherapeuten paraat die, naast 
traditionele littekentherapie, de nieuwste innoverende technieken toepassen. 

Emotionele en psychologische begeleiding geven een 
extra steuntje in de rug. Onze psychologen zorgen voor een 
individuele aanpak en spelen in op de specifieke noden van 
de patiënt en zijn of haar omgeving. 
Oscare biedt elke patiënt deze psychologische hulp aan en 
draagt hiervoor alle kosten die niet door het RIZIV vergoed 
worden. Zo kwamen er 12 vrouwen (waarvan 2 kinderen) en 
9 mannen (waarvan 2 kinderen) op gesprek bij onze psycho-
logen.

4983 behandelingen
96 unieke patiënten

115 consultaties
21 unieke patiënten

Naast psychologische begeleiding op vraag van de cliënt 
of na doorverwijzing organiseert Oscare eveneens een 
Vertical Follow-Up (VFU) voor brandwondenpatiënten tot 
18 jaar. Elk kwartaal nodigen we de kinderen en jongeren 
uit die zich meer dan 2 jaar geleden verbrand hebben, en 
dit tot ze de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben. Zo blijven 
we hen tijdens de volledige ontwikkeling tot in de jongvol-
wassenheid opvolgen zowel op psychologisch als op me-
disch vlak.
Oscare draagt ook voor deze follow-up de totale kosten.

102 kinderen (2 - 18 jaar)
59 jongens
43 meisjes

9



OSCARE // EEN NETWERK OP MAAT VAN IEDEREEN

herintegratieklas

Een behandeling met drukkledij in combinatie met silico-
nentherapie is de ‘golden standard’ voor alle brandwon-
denpatiënten. De op maat gemaakte drukkledij voorkomt 
woekering van nieuwe huidcellen en beperkt zo de aan-
groei van littekenweefsel. De combinatie van vocht, druk 
en zuurstofarmoede heeft een gunstig effect op de litte-
kens. 

Brecht, één van onze patiënten met brandwonden, nam 
deel aan de #tetrischallenge. Hij toonde de verschillende 
atributen die hij, als brandwondenpatiënt, jaren met zich 
moet meedragen. 

De psychologen en zorgcoördinator van het brand-
wondencentrum van ZNA Stuivenberg bieden, samen 
met Oscare vzw, aan patiëntjes die terug naar school 
keren de mogelijkheid om samen met hen hun verhaal 
te vertellen. Op hun terugkomdag op school geven 
onze collega’s toelichting in de klassen over preventie, 
de verzorging en de opname in het ziekenhuis alsook 
de behandelingen tijdens de nazorg bij vzw Oscare. 
Zo krijgen de klasgenootjes meer zicht op wat hun 
vriendje of vriendinnetje heeft meegemaakt en wat de 
gevolgen zijn van brandwonden. In 2019 werden er 3 
klasbezoeken gehouden.

Tetrischallenge patiënt Brecht

Samen met de dokters en andere hulpverleners, zorgt de zorgcoördinator voor een toegan-
kelijke en individuele zorgverlening. De zorgcoördinator volgt de patiëntendossiers op en co-
ordineert overleg met de andere teamleden. Zij 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.

107 patiënten in
opvolging

51 goedgekeurde dossiers 
bij Stichting Brandwonden, 
vzw Pinocchio en Help 
Brandwondenkids.
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Schoonheidsspecialiste Evi, zelf brandwondenpatiënt, specialiseert zich in medische 
camouflage. Je kan zowel individueel als tijdens de jaarlijkse groepssessie bij haar terecht.  
Voor materiaal en ondersteuning kunnen we naar goede gewoonte rekenen op Vera, 
vertegenwoordigster van Avène.

Wens je meer informatie? Neem 
contact met ons op via info@oscare.be 
en wij geven je graag een woordje uitleg.schoonheidsspecialiste Evi

Dat Oscare een begrip geworden is in de zorgsector dat bewijzen de verschillende studenten 
die stages doen in ons centrum. In 2019 liepen er 12 studenten stage waarvan 3 studenten 
duaal leren, 2 sociaal verpleegkundigen, 5 kinesitherapie en 2 artsen in opleiding.

Studente Faiza tijdens Pennenzakkenrock te Mol
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OSCARE ALS ONTMOETINGSCENTRUM

PRAATVUURTJE
Viermaal per jaar organiseren we een Praat(v)uurtje waarin we onze patiënten de mogelijkheid 
bieden om samen te komen. Er worden tips en ervaringen uitgewisseld met patiënten die al 
verder in hun revalidatieproces staan of lotgenoten die op hetzelfde moment hun nazorgtra-
ject gestart zijn. Deze gedeelde ervaring kan heel therapeutisch werken.
Sommige bijeenkomsten hebben een louter fun-gehalte (wandeling, zeiltocht,...), andere bij-
eenkomsten zijn soms informerend dan weer eerder therapeutisch.

KAAS- EN WIJNAVOND
Samen met het multidisciplinair medisch team, waarbij o.a. ook de artsen, kinesitherapeuten 
en orthopedische techniekers hun steentje traditioneel bijdragen, organiseerden we in het 
najaar onze jaarlijkse kaas-en wijnavond. Maar liefst 148 sympathisanten kwamen al smullend 
mensen met brandwonden steunen.

Jaarlijkse tocht met tweemaster T/S Rupel van de Steenschuit

Kaas- en wijnavond
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WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

STUDIES
In 2019 werd de studie rond shockwave op oudere littekens gefinaliseerd. De resultaten toon-
den aan dat ook bij oudere littekens shockwave-therapie, toegepast met lage intensiteit, een 
duidelijke verbetering van de elasticiteit van littekens toonde (zie grafiek). Ook de studie naar 
de langetermijneffecten van het huidsubstituut Integra werd afgerond. De pilootstudie rond 
taping van littekens en de studie naar de effecten van microneedling zijn nog steeds lopen-
de. Er werd ook een nieuwe studie, in samenwerking met het bedrijf B-e-st opgestart om de 
effecten van microcurrent op wondheling en littekenvorming te onderzoeken. 
Een validiteitsstudie rond het project ScarPath, een digitaal klinisch pad voor littekenbehande-
lingen, werd opgestart en is nog lopende.

AWARDS
Vorig jaar berichtten we reeds over de ontwikkeling van een digitaal klinisch pad voor litteken-
behandelingen, dit samen met Awell Health en Andaman 7. In 2019 behaalde dit project een 
top-10 plaats bij “Care Innovation of the Year” van ZorgAnders. Nog meer tot de verbeelding 
sprak het binnenrijven van een Europese Grant in het kader van Digital Health Europe – Twin-
ning Projects. Dit dankzij de samenwerking met het gerenommeerde Franse brandwonden 
revalidatiecentrum “Centre STER” te Lamalou-Les-Bains. 
Meer info: www.oscare.be/scarpath

zie video op www.scarpathway.com
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CONGRESSEN
Oscare was dit jaar aanwezig op 6 internationale congressen. In totaal werden er maar liefst 
17 mondelinge presentaties gegeven. Onze sprekers werden vijfmaal als ‘invited speaker’ 
uitgenodigd.

ScarClub Montpellier - Frankrijk EBA2019 Helsinki - Finland

British Burns Association 2019 Leeds - UK Cicatrisations 2019 Parijs - Frankrijk

DAV 2019 Schladming - Oostenrijk ETRS 2019 München - Duitsland
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BOARD MEMBERS
Drie onderzoeksmedewerkers van het researchteam zetelen nog steeds in de Raad van Be-
stuur 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 Socie-
ty en de European Tissue Repair Society.

ARTIKELS
Dit jaar werd er één artikel van ons research-
team gepubliceerd in het gerenommeerde 
tijdschrift ‘Plastic & Reconstructive Surgery’.
Can a cohesive silicone bandage outperform 
an adhesive silicone gel sheet in the treat-
ment of scars? A randomised comparative 
trial.
Moortgat P, Meirte J, Maertens K, Lafaire C, 
De Cuyper L, Anthonissen M.
Plast Reconstr Surg. 143 (3), 902-911 Mar 
2019 DOI: 10.1097/PRS.0000000000005369

European Burns Association PAM and Prevention Meeting - Oscare
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OPLEIDING

In 2019 organiseerde Scar Academy voor het eerst een MasterClass Scar Needling in samen-
werking met de Queen Mary University London, UK. Deze MasterClass was een tweedaags 
evenement bijgewoond door 30 deelnemers. Het format bestond uit presentaties, discussies, 
workshops en vooral veel interactie tussen de wereldvermaarde lesgevers en de deelnemers 
uit 6 verschillende landen. Dit evenement werd fel gesmaakt door alle deelnemers. 

MasterClass Scar Needling ism Queen Mary University Londen, UK



oscare.be

In Vlaanderen was het weer een druk jaar voor de opleiding ‘littekentherapie’. Verschillende 
lesdagen vonden plaats in het kader van twee overlappende academiejaren, 2018-2019 en 
2019-2020. Er werden twee hoorcollege-dagen, twee workshopdagen, twee ‘training days’ 
en zeven online lessen georganiseerd voor 38 deelnemers.

training days
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OSCARE // EEN NETWERK AAN 
INFORMATIE OP MAAT VAN IEDEREEN

SCHOLEN

3e KLEUTERKLAS
• Kringgesprek op maat
   Rookmelders
   Vluchtplan
   112
   Eerste hulp bij brandwonden
   Gevaarlijke situaties thuis

LAGER ONDERWIJS
• Fire Safety Truck
• Preventieles op maat
   Rookmelders
   Vluchtplan
   Pictogrammen
   Oorzaak van brand(wonden)
   Graden van brandwonden
   Eerste hulp bij brandwonden

• Rondleiding (indien op
   bezoek bij Oscare)

SECUNDAIR ONDERWIJS
• Fire Safety Truck
• Leren blussen met een
   blusdeken
• Preventieles op maat
   Rookmelders
   Vluchtplan
   Oorzaak van brand(wonden)
   Eerste hulp bij brandwonden
   Graden van brandwonden
   Nazorg van brandwonden
   Info uit beroepskeuze
• Rondleiding (indien op
   bezoek bij Oscare)

HOGER ONDERWIJS
• Fire Safety Truck
• Leren blussen met een
   blusdeken
• Preventieles op maat
   Rookmelders
   Vluchtplan
   Oorzaak van brand(wonden)
   Eerste hulp bij brandwonden
   Graden van brandwonden
   Nazorg van brandwonden
   Op kot
   Info uit beroepskeuze
• Rondleiding (indien op
   bezoek bij Oscare)

ANDEREN

VERENIGINGEN
• Fire Safety Truck
• Leren blussen met een
   blusdeken
• Preventieles op maat
   Rookmelders
   Vluchtplan
   Oorzaak van brand(wonden)
   Eerste hulp bij brandwonden
   Nazorg van brandwonden
   Info uit beroepskeuze
• Rondleiding (indien op
   bezoek bij Oscare)

OPENDEURDAGEN 
BRANDWEER
• Fire Safety Truck
• Infostand
• Verkoop rookmelders 
   en blusdekens

KINDERFESTIVALS
• Fire Safety Truck
• Knutselactiviteit
• Educatief spel

BRADERIJEN
• Fire Safety Truck
• Infostand
• Verkoop rookmelders en
   blusdekens

JEUGDBEWEGING
• Fire Safety Truck
• Infosessie
   Rookmelders
   Vluchtplan
   Blusdeken
   Chemische symbolen
   Vuurdriehoek
   Op kamp

BEDRIJVEN/GEMEENTEN
• Fire Safety Truck
• Brandveilig op het werk
• Leren blussen met een
   blusdeken
• Infosessie
   Inhoud in overleg

Brandveilig leven begint bij jezelf! Met deze boodschap willen wij inzetten op preventie om ie-
dereen bewust(er) te maken om brandveilig(er) te leven. Aan de hand van educatief materiaal, op 
maat van de doelgroep, kaarten wij de risico’s op brand en brandwonden aan. 
Je kan ook heel wat info terugvinden op www.leefbrandveilig.be.

I
ROOKMELDERS

I
ROOKMELDERS

I
ROOKMELDERSI

ROOKMELDERSwww.leefbrandveilig.be

Brandveilig

GARAGE WILLEMSKONING ALBERTSTRAAT 39, 2381 WEELDE - 014 / 65 70 18

ROOKMELDERSREDDEN LEVENS!

FIRE SAFETY TRUCK

Wens je meer informatie? Neem 
contact met ons op via info@oscare.be 
en wij geven je graag een woordje uitleg.
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International Safety Education Seminar
Naast al deze inspanningen om Vlaanderen brandveiliger te maken, waren er nóg inspannin-
gen, maar ditmaal om Europa brandveiliger te maken. Want voor het eerst organiseerden we 
met Oscare een internationaal congres rond ‘firesafety’ in samenwerking met Brandweerzone 
Antwerpen en FEU, de Europese koepel Federatie van Brandweerofficieren. 
Op 19 en 20 november vond het 5de International Safety Education Seminar - ISES 2019 
plaats in congrescentrum HORTA in Antwerpen. 
Op dit seminarie wisselden internationale deskundigen ervaringen uit over brandveiligheid.
Thema’s zoals onderzoek, communicatie en innovatie werden gepresenteerd en besproken.
Met 21 sprekers uit 12 verschillenden landen en 200 deelnemers was ISES 2019 een groot 
succes, dat volgend jaar navolging verdient in Dublin!

International Safety Education Seminar - Antwerp

PREVENTIE
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International Safety Education Seminar - Antwerp
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GROEPSAANKOOP ROOKMELDERS
Dankzij onze campagne ‘Samen naar een brandveilige gemeente’ stapten al 16 gemeenten 
mee in het verhaal. Via een systeem van consignatie kunnen Steden en Gemeenten hun inwo-
ners op een eenvoudige manier kwalitatieve rookmelders bieden aan een gunstige prijs. 
Meer info: www.oscare.be/brandveilige-gemeente

SAMENWERKEN WERKT
Samen met onze partners blijven we sensibiliseren om met een herkenbare huisstijl onze 
brandveilige boodschap te versterken. Het aantal woningbranden, en zeker die met dodelijke 
afloop, moet omlaag!
Dank aan onze partners die mee intensief campagne blijven voeren:
Brandweer Noord-Limburg, hulpverleningszone Oost en Brandweer zone Rand,
HVZ Oost Vlaams-Brabant, HVZ Meetjesland, HVZ Vlaams-Brabant West, 
HVZ Zuid-Oost, HVZ Rivierenland, HVZ Taxandria en Koepelorganisatie Brandweer 
West-Vlaanderen.

Brandweerzone Rand - Post Malle

infosessie Gemeente Tervuren
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FIRE ESCAPE ROOM
In 2019 bouwden we onze Fire Safety Truck om tot de eerste mobiele ‘Fire Escape Room’ in 
België. In een interactief sensibiliserend spel sluiten we een groepje mensen in de Fire Safety 
Truck op. Door het oplossen van brandpreventie gerelateerde vragen kan je sleutels vinden en 
zo proberen binnen de vooropgestelde tijd levend buiten te geraken. In 2019 hebben we een 
180-tal events bezocht met onze ‘Fire Escape Room’.

Doel van het ‘spel’
- mensen bewust maken van brandgevaarlijke objecten en situaties in de woning 
- tonen hoe brandonderzoek werkt 
- aanleren wat te doen bij brand

Lancering Fire Escape Room bij BZA Antwerpen
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PREVENTIECAMPAGNES
We bleven sensibiliseren met in het oog springende campagnes.

Smerig de zomer in! (ism Zorgbedrijf Antwerpen) 

We kunnen niet met iedereen op vakantie! Vandaag is niet de warmste dag!

Doe de deur dicht! (14-daagse van de veiligheid NiZa) Rookmelders verplicht in 2020!

Laat de show, doe het slow! (BBQ Kampioenschap Vlaanderen)
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Rookmelders verplicht ism Brandweer Antwerpen tijdens de AG Antwerp 10 miles.
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PREVENTIELESSEN/INFOSESSIES
Er werden een 30-tal preventielessen en infosessies aan een heel divers publiek gegeven. 
Zowel in scholen en jeugdbewegingen, in bedrijven, gemeenten als bij senioren werd onze 
boodschap naar een brandveiliger leven verkondigd.

Vrije Basisschool Sint-Godelieve - Deurne

Opleiding Merksemse Rijschool - Oscare

Infosessie OCMW Kampenhout

OPLEIDINGSDAGEN MERKSEMSE RIJSCHOOL
We ontvingen 132 deelnemers verspreid over 12 opleidingsdagen:
4 dagen voor het personeel van de stad Antwerpen (59 deelnemers), 1 dag voor de firma 
Nagels (15 deelnemers) en 7 opleidingsdagen voor werknemers van diverse firma’s (58 deel-
nemers).
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OPENDEURDAGEN BRANDWEER
We waren met de Fire Escape Room aanwezig op heel wat opendeurdagen van verschillende 
brandweerkorpsen: Ravels - zone Rand post Kontich - De Haan-Wenduine - Kluisbergen - 
Zoersel - Tienen - Landen - Beerse - Turnhout - Scherpenheuvel - Overijse  - Ardooie.

Opendeurdag Brandweer Beerse

Spectrumschool - Borgerhout Pennenzakkenrock  - Mol

Opendeurdag Brandweer Overijse

VUURWERKLESSEN
In samenwerking met district Borger-
hout werden een tiental vuurwerkles-
sen gegeven. Eén vuurwerkles werd als 
‘alternatieve straf’ gegeven voor per-
sonen betrapt tijdens het afsteken van 
vuurwerk. 

KINDERFESTIVALS
Tijdens de zomer brachten we ons 
preventieverhaal op kindermaat naar 
Bengelpop, Binkies festival en Pennen-
zakkenrock.
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OVERIGE EVENTS
Met onze Fire Escape Room gaven we ook acte de présence op:

Het volksdansfestival Hello Schoten

De Warmste Week in Kortrijk Het Brandweercongres van BVV en Netwerk 
Brandweer op Campus Vesta in Ranst

Picknick op de Markt (Turnhout)
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COMMUNICATIE

Correcte en begrijpbare communicatie is essentieel. Hoe toegankelijker de informatie, hoe 
meer mensen we kunnen bereiken. Doelgerichte, relevante informatie verstrekken als voe-
dingsbodem naar een brandveiliger leven is dan ook de kern van ons communicatiebeleid.

WEBSITES
Naast onze algemene website, met info voor patiënten en professionelen, zijn er de verschil-
lende thema-websites. Afhankelijk van de doelgroep wordt op deze sites meer toegepaste 
informatie aangeboden.

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

2419 FANS 1395 VOLGERS 156 VOLGERS

1952 FANS 714 VOLGERS 285 VOLGERS

859 FANS 196 VOLGERS

510 VOLGERS

Brandveilig

134 VOLGERS

148 VOLGERS

40 ABONNEES

SOCIALE MEDIA
Sociale media is dé ideale oplossing om kort op de bal op de actualiteit in te spelen. Via Face-
book, Twitter en Instagram houden we onze sympathisanten op de hoogte van onze laatste 
nieuwtjes, zetten we discussies op gang en trachten we te sensibiliseren. Het is ook een ideaal 
platform om onze partners in de bloemetjes te zetten, om acties en evenementen te promo-
ten en contact te houden met onze bezoekers.
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NIEUWSBRIEVEN
In onze maandelijkse nieuwsbrief brengen we de laatste nieuwtjes, tips & tricks, nieuwe medi-
sche ontwikkelingen en zetten we events in de kijker. 
Abonneer je via oscare.be/nieuws 

PERSBELANGSTELLING
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VRIJWILLIGERS

Naast ons vast team van medewerkers kunnen we rekenen op een zeer enthousiaste ploeg 
vrijwilligers die bergen werk verzet. Administratie & onthaal, verzending & verkoop, fondsen-
werving & infomomenten op events en festivals,... In heel onze werking kunnen we rekenen 
op hun warm engagement. Zij stralen mee het verhaal uit van onze organisatie.

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

Vrijwilligers Rita en Diana



💟 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

DANKZIJ UW STEUN KUNNEN WIJ MENSEN MET BRANDWONDEN HELPEN! 

Vanaf een bedrag van 40 euro per jaar ontvangt u, in maart van het daaropvolgend jaar, een fiscaal attest. Afhanke-
lijk van de grootte van uw belastbaar inkomen kan u tot 45 % van uw gift recupereren via de belastingdiensten.

Steun ons via www.oscare.be/steun-ons
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FINANCIEEL

Oscare is niet structureel gesubsidieerd. Hierdoor zijn wij echt afhankelijk 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? 

Balans

De balans eindigt met een balanstotaal van 
935.230,10 euro. De resultatenrekening 
eindigt met een mali van 5.006,21 euro.
 

Activa

Ten opzichte van 2018 is er een afname in 
vaste activa tot 281.460,79 euro. Deze afname 
is voornamelijk te wijten aan de verkoop van 
een pand.

Passiva

Door het negatief resultaat verminderde het 
maatschappelijk vermogen tot 671.312,34 
euro. De sociale reserve bleef identiek ten 
opzichte van 2018.  

Opbrengsten

We realiseerden in 2019 een totale opbrengst van 
776.394,30 euro. Dit cijfer werd gerealiseerd door 
allerlei acties, giften van particulieren, sponsoring, 
schenkingen van bedrijven en (project)subsidies.

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. Een uitzon-
derlijke uitgavenpost afgelopen jaar was de aankoop 
van rookmelders. 

Afschrijvingen

De afschrijvingen bedragen 33.011,96 euro, een toena-
me van 5.843,46 euro ten opzichte van 2018.
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Vergelijkende balans

Vergelijkende resultaten rekening
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BENEFIETACTIES

DE WARMSTE WEEK
De week voor Kerst werd in 2019 een heel speciale ‘Warmste Week’.
We waren met de Kersteditie van onze Fire Escape Room een week aanwezig op het warmste 
plein in Kortrijk.
Verschillende personen en bedrijven engageerden zich voor Oscare. Samen verzamelden ze 
een mooie 53.696 euro in voor onze organisatie.

acies tijdens de Warmste Week
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DODENTOCHT
Ook dit jaar koppelden stappers Oscare als goede doel aan hun sportieve prestatie. Ze zamel-
den samen maar liefst 7.524 euro in.

Ronny Roggeman Edith Van den Berghe

Inge Casteleyn en Maika Bartolome Martinez André Beullens en Koen Maertens

Katrien Cloostermans, Bart Van Mieghem en 
Manu De Backer

Caroline Eeckhout en friends
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OVERIGE ACTIES
Op het 21ste zomerfestijn van Kiwanis 
Lier Twee Neten werd door Bart De Bie 
een cheque van 5.000 euro overhan-
digd aan Oscare.

Kiwanis Lier Twee Neten Mylan

Tijdens het sportief liefdadigheidseve-
nement ‘Let osCare’, hebben de me-
dewerkers van Mylan een hele middag 
gewandeld, gelopen en gefietst en 
zamelden zo 10.000 euro in voor het 
ScarPath project.

Hope Benefiet schonk, met de financi-
ele steun van GSJ Advocaten, een mooi 
rood interactief en educatief busje 
‘Hope on wheels’. Hierdoor werd onze 
wachtruimte nog een stuk kindvriende-
lijker. 

Hope Benefiet Kiwanis Antwerpen Ter Schelde

Oscare ontving een mooie cheque van 
Kiwanis Antwerpen Ter Schelde.
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Hulpverleningszone Rivierenland post Puurs en FC Ward.

HVZ Rivierenland

FONDSENWERVING
Via verschillende gerichte activiteiten trachten we zoveel mogelijk fondsen te verzamelen om onze wer-
king te financieren.

FONDSENWERVING UIT VERKOOP
Via onze online webshop, verschillende verkoopsstanden op tal van evenementen en via de groeps-
aankopen bij gemeenten verkochten wij 5513 rookmelders en 77 blusdekens. Deze cijfers zijn het tussen-
tijdse resultaat van een lopende actie in consignatie. Ga naar onze shop via www.oscare.be/shop.

WAFELTJES
Ook in 2019 werden onze wafeltjes massaal verkocht. 4168 wafeldozen gingen over de toonbank op tal 
van locaties. Een speciale dank aan Leentje van café De Fagus, Sientje van OKRA Schoten en Sabine de 
“Waffle Queen” van Vlaams-Brabant.

wafeltjes

37



OSCARE // EEN NETWERK OP MAAT VAN IEDEREEN

GOODGIFT
Oscare werd in 2019 een van de geregistreerde goede doelen bij GoodGift.
Met een Goodgift-bon geef je een cadeau dat het verschil maakt. 
Jij koopt een cadeaubon, via www.goodgift.be/oscare-vzw, voor een bedrag 
naar keuze, de ontvanger kiest zelf het goede doel waar het bedrag aan ge-
schonken wordt.

OSCARE POWERED BY TROOPER
Doe de extra klik via de landingspagina www.trooper.be/oscare en steun 
onze brandwondenpatiënten. Door online te shoppen bij je favoriete 
webshop krijgt Oscare een percentage zonder dat het de koper een 
extra cent kost.

PARTNERS IN PREVENTIE
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ORGANISATIESTRUCTUUR
De Raad van Bestuur werd in 2019 uitgebreid met mensen uit verschillende takken van de maatschappij.

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)
 - 6 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 medewerker communicatie en fundraising (halftijds)
 - 1 logistiek medewerker (Art.60)
 - 1 accountant (Fiduciaire Ten Hove)
 - 2 studenten duaal leren (Deeltijds leren/deeltijds werken SF GID)
 - Stagiairs
 - Tal van vrijwilligers

Mevrouw
Yolande Avondtroodt
Voorzitter

De heer
Jan Van Bastelaere
Penningmeester

De heer
Marc Haan
Secretaris

De heer
Romain Van Schoor
Bestuurder

De heer
Wauthier Robyns de 
Schneidauer
Bestuurder

Dokter
Cindy Lafaire
Bestuurder,
hoofd medisch team

De heer
Koen Maertens
Bestuurder,
directeur Oscare

Prof. Dr.
Guy Hubens
Bestuurder

De heer
Karel Plasman
Bestuurder

De heer
Guy Voet
Bestuurder

De heer
Luk Laerenbergh
Bestuurder
03-03-2020

De heer
Bert Brugghemans
Bestuurder
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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.leefbrandveilig.be
🌐 www.veiligbarbecuen.be
🌐 www.slimzonnen.be
🌐 www.scaracademy.be
🌐 www.scaracademy.co.uk
🌐 www.scaracademy.dach.eu

Oscare onderschrijft de Ethische 
Code van de Vereniging voor Ethiek 
in de Fondsenwerving (VEF).


