jaar

Inleiding
Gedurende 20 jaar is alles veranderd: de Stichting zelf, de medische en de paramedische evolutie, de toegenomen overlevingskansen, de medicatie en in een
recent verleden de aandacht voor de psychologische en sociale nazorg. Wat niet
is veranderd zijn de littekens en zolang die er zijn, heeft de brandwondenpatiënt
hulp nodig.
Preventie is veranderd van eenmalige campagnes tot multimediale toepassingen
waarmee de mensen gedurende het ganse jaar preventieboodschappen kunnen ontvangen, maar zolang er slachtoffers van brandwonden te betreuren vallen, blijft preventie een dagelijkse opdracht.
De terugbetaling van de medische
kosten is er op vooruit gegaan, maar
de brandwondenpatiënt draait eens
het ziekenhuis verlaten is voor het
grootste deel zelf op voor de kosten
van de nazorg. Voor de meeste patiënten en hun familie, die toch dikwijls
uit een kansarm milieu komen, is de
enige zorg te overleven en is er van
een menswaardig bestaan geen sprake. Dank zij haar partners en de vele
donateurs, heeft de Stichting duizenden mensen kunnen helpen, maar het
blijft een permanente opdracht van
de Stichting om de brandwondenpatiënt zijn plaats in de samenleving
terug te geven. Van overleven naar
opnieuw leven.
Daarom lijkt het verhaal van de voorbije 20 jaar veel op het verhaal van de volgende 20 jaar. Daarom hebben wij de partners en donateurs van de voorbije 20
jaar even hard nodig tijdens de komende 20 jaar.
Wij staan hier voor u met trots en dankbaarheid voor wat gerealiseerd is. Wij staan
hier met een grote dosis bescheidenheid en een open hand in het vooruitzicht
van de opdracht die ons wacht.
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De oprichting
Eind 1983 stelt de service club “Lions Club Bruxelles Royal” vast dat brandwondenpatiënten een “vergeten patiëntengroep” zijn. Deze vaststelling wordt
bevestigd door een onderzoek dat een jaar lang werd gevoerd binnen de brandwondenwereld. De “Lions Club Bruxelles Royal” besluit acties te ondernemen
tegen de erbarmelijke toestanden waarin slachtoffers van brandwonden terecht
komen. Er wordt een werkgroep opgericht die een bezoek brengt aan alle brandwondencentra.
Op 20 juni 1985 wordt het “Hulpfonds voor Zwaar Verbranden VZW” officieel
opgericht onder het peterschap van alle brandwondencentra. De Nationale
Loterij steunt het “Hulpfonds voor Zwaar Verbranden” . De toenmalige directeur- generaal van de Nationale Loterij, de heer André Defêche kent een subsidie
toe van 1.000.000 BEF als startkapitaal voor de “Nationale Stichting voor Hulp aan
Zwaar Verbranden” (NSHZW), in oprichting.
16 mei 1986: de Nationale Stichting voor Hulp aan Zwaar Verbranden wordt officieel erkend bij Koninklijk Besluit op 16 mei 1986 dat verschijnt in het Belgisch
Staatsblad 21 mei 1986.
De raad van beheer duidt de heer André van Ackere aan als voorzitter, de heer
Paul Ide als ondervoorzitter en de heer Johan de Jager als afgevaardigd beheerder.
De Stichting onderkent de noodzaak tot hechte samenwerking met een medische tegenpool bij de brandwondencentra. Deze samenwerking wordt een feit
op 1 januari wanneer Dr. Willy Boeckx wetenschappelijk vertegenwoordiger wordt
van BABI VZW binnen de Stichting. BABI (Belgian Association for Burn Injuries) dat
in 1987 werd opgericht, staat voor Belgische Vereniging voor Behandeling van
Brandwonden. Dr. Robert Lay was de eerste voorzitter.

Foto persconferentie 1987 v.l.n.r Johan de Jager, André van Ackere, Martin Gray (gastspreker), Willy Boeckx, Robert Lay
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De eerste jaren
De eerste persconferentie: 28 april 1987
De bedoeling van de persconferentie was het aankaarten van wantoestanden in
de terugbetalingen door het RIZIV.
De reacties in de pers waren positief: “Lions Club Bruxelles Royal” heeft de
Stichting opgericht om de leemte op te vullen in de hulpverlening aan brandwondenslachtoffers. De meeste slachtoffers komen uit kansarme milieus en dure en
langdurige kosten voor een behandeling worden door het RIZIV voor het grootste
deel niet terugbetaald. Daarom wil de Stichting zich ook opwerpen als drukkingsgroep bij de overheid en een efficiënte bemiddelaar zijn tussen de patiënten en
de brandwondencentra.” (samenvatting uit verschillende kranten)
Raad van beheer 17 november 1987
De heer André Defêche wordt voorzitter van de Nationale Stichting voor
Hulp aan Zwaar Verbranden. De heer Willy Velke wordt benoemd als
voorzitter van het directiecomité, functie die hij uitoefent tot zijn overlijden in 1999.

André Defêche en
Willy Velke

Vanaf die periode werden samen met BABI, vertegenwoordigd binnen
de Stichting door dokters W. Boeckx en R. Peeters, de eerste dossiers
opgesteld om betere terugbetalingen te verkrijgen bij het RIZIV.

Persconferentie 12 september 1988: De Nationale Stichting voor Hulp aan
Zwaar Verbranden haalt de voorpagina’s van de nationale pers:
Brandwondenslacht-offers een vergeten patiëntgroep.
De Stichting is een verbindingsteken geworden tussen verschillende verenigingen
die zich in België inzetten voor zwaar verbranden. Door gezamenlijk druk uit te
oefenen werden de eerste verbeterde terugbetalingeisen ingewilligd.
In zijn uiteenzetting geeft André Defêche, voorzitter van de Raad van Bestuur,
enkele resultaten na één jaar werking:
• de Stichting heeft voor meer dan 6 miljoen BEF kosten voor verzorging toegekend die niet door de mutualiteiten werden terugbetaald en dus ten laste van
de patiënt bleven.
• De dossiers werden ingediend door sociale assistenten die na vruchteloos aankloppen bij diverse instanties, uiteindelijk bij de Stichting terechtkwamen.
• De gezamenlijke druk van diverse verenigingen resulteerde in:
- De prijs van HUID uit de huidbank daalde van 25 BEF/cm2 tot 12 BEF/cm2
De prijs van een gefluïdiseerd bed daalde met de helft (oorspronkelijke niet
terugbetaalde huurprijs van 5.000 BEF/dag)
- Verschillende producten onontbeerlijk bij de verzorging van brandwonden,
die vroeger niet werden terugbetaald, worden nu wel terugbetaald
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- De Stichting heeft de brandwondencentra uitgerust
met informatica, zowel hardware als specifieke software.
• Er werd gestart met preventie; een zeer zware
opdracht waarvan de resultaten pas op langere termijn zichtbaar worden.
• Zowel de toenmalige als de huidige voorzitter hebben
de slagzin: “Eerst water, de rest komt later!” naar het
grote publiek gebracht.
• Illustratie van de eigen bijdrage van de patiënt in de
kosten aan de hand van een concreet voorbeeld:

KOSTEN BEHANDELING DOOR
BRANDWONDENPATIËNT ZELF
TE BETALEN
Een concreet voorbeeld van de onkosten van een
patiënt in 1988 voor 140 dagen hospitalisatie.
1. Kosten ten laste van de patiënt
bij hospitalisatie

BEF

Persoonlijk aandeel tot
90 dagen ligdagprijs

16.650

Persoonlijk aandeel
na 90 dagen ligdagprijs

20.100

Wettelijk aandeel medicatie

3.500

Remgeld op klinische biologie

21.500

Remgeld op kleine prestaties

9.660

Remgeld op kinésitherapie en
fysiotherapie

25.300

Donorhuid geen tussenkomst

75.000

Niet terugbetaalde medicatie

68.000

Huur gefluïdiseerd bed

117.000

2. Kosten van patiënt bij nabehandeling.
Remgeld op raadplegingen

4.400

Drukkleding 1,5 jaar
78 weken x 3 behandelingen

21.000

Remgeld op kiné

35.100

Medicatie thuis, verbanden, zalven…

20.000

TOTAAL
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437.210

Besluit
Voor de meeste van deze patiënten die vooral uit de minder bemiddelde
middens komen is het onmogelijk deze financiële bijdragen te leveren. Daarom
worden in eerste instantie de levensreddende behandelingen gesteld. Het is een
kwestie van overleven. Een verdere behandeling die de patiënt op weg moet zetten naar een minimum normaal leven wordt praktisch nooit uitgevoerd wegens
het ontbreken van de financiële middelen.
De noodzakelijke nazorgconsultatie, kinesitherapie of het dragen van drukkleding
worden overgeslagen of stopgezet omwille van die kosten.
De patiënt gaat psychisch kopje onder en verliest stilaan elke motivatie om te herstellen. Overleven in plaats van leven is het uiteindelijke resultaat. Alleen een vermindering van deze financiële lasten kan leiden tot een “optimaal” herstel van de
brandwonden en de herintegratie van deze patiëntengroep in de maatschappij.

1988: De eerste aanvraag voor aflevering van fiscale attesten wordt goedgekeurd door de heer Ph. Maystadt, minister van financiën. Deze toekenning werd
steeds hernieuwd of verlengd tot vandaag.
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Nieuwsblad

De kosten voor intensieve zorgen die de ziekteverzekering niet terugbetaalt,
lopen in de eerste vier maanden na een zware verbranding op tot 300.000
à 400.000 BEF.

Le Soir

La FNAGB a voulu tirer l’attention sur les problèmes spécifique vécus par ces
victimes et dont le plus scandaleux est certainement le coût fabuleux des
soins non remboursés par l’INAMI.

Het Volk

Besmettingen vormen immers het grootste gevaar voor de verbrande: een
belangrijke schakel in het verdedigingsmechanisme tegen bacteriën en
andere indringers, de huid, is immers aangetast. Transplantatie van de
eigen huid is hierbij een courante techniek. Tijdens de vier tot zes maanden
durende hospitalisatie wordt stap voor stap geopereerd, waarbij de verbrande huid wordt vervangen door stukjes huid van de niet getroffen
lichaamsdelen. Daarbij wordt ook geregeld beroep gedaan op de huidbank: lappen donorhuid zijn een uitstekend verband om de wonde tijdelijke
af te dekken. Getransplanteerde huid moet echter om de vier à vijf dagen
worden vervangen.

De Morgen

De moeilijkheid is dat alle behandelingen uit dezelfde pot van het RIZIV
moet komen en die pot is al verdeeld.
Wel is het zo dat momenteel de prijs van de donorhuid per cm2 is gezakt
van 25 naar 12 BEF.

La Dernière Heure

“D’abord de l’eau pour sauver ma peau”.
… La vie après. La victime aura connu une existence avant et après son
accident. Psychiquement, l’enfant ou l’adulte provoquera la frayeur, le
dégoût par son visage ou ses membres meurtris. D’où un combat moral très
sur contre soi-même et les autres.
… Seule solution la chirurgie esthétique et les produits de camouflage.

Gazet van Antwerpen

Hun leven wordt gedomineerd door vele chirurgische ingrepen en ingewikkelde nazorg. Bovendien kampen zij met grote financiële problemen en de
moeilijkheden van een sociale reïntegratie.
… Statistieken tonen aan dat de meeste slachtoffers uit de minst bedeelde
milieus komen, zodat deze families voor zware financiële lasten komen te
staan.

La Meuse

La FNAGB mène une campagne d’information et de prévention pour tenter de réduire le nombre d’accidents et surtout la gravité des brûlures.
… « Cooling ». Elle donne bien sur les conseils habituel destinées a étouffer
la source de chaleur sur la victime, mais elle met l’accent sur une technique peu répandu, celle du “cooling” qui s’averre déterminante pour la
qualité et la guérison. Elle consiste à ouvrir au maximum le robinet et à faire
couler l’eau durant vingt minutes sur la brûlure afin de la refroidir.

La Libre Belgique

… Depuis lundi, à Bruxelles, des spécialistes d’une dizaine de pays des problèmes des grands brûlés sont réunies en colloque à l’initiative de la FNAGB,
la quelle va diffuser prochainement dans toutes les écoles et les entreprises
une affiche et une brochure destinées à rappeler que le geste plus simple
peut être parfois efficace.

Van 1990 tot 1995
Niet terugbetaalde medicamenten.
De strijd voor betere terugbetalingen gaat verder. De Stichting vraagt aan de
brandwondencentra om een lijst op te stellen van medicamenten die door het
RIZIV niet worden terugbetaald.
In 1990 begint de Stichting met fondsenwerving langs conventionele mailings. Er
werd gestart met een proef van 1.000 zendingen. Aan Paul Ide NV de opdracht
voor een zending van 9.000 brieven. In deze mailing werden de brochures
“Verscheuring” in samenwerking met Nationale Loterij en Duphar verstuurd. De
resultaten waren uitzonderlijk.

BRANDWONDENPREVENTIE

In oktober 1990 wordt het stripverhaal “Pas op, het brandt” geboren. Alle Lions clubs van België verkopen strips: 30.000 exemplaren
werden verkocht en 70.000 exemplaren konden dank zij de Lions
aan de scholen bedeeld worden. De verkoop levert de Stichting
ongeveer 3 miljoen BEF op

2 december 1991
De verbeterde terugbetalingen voor de drukkleding zijn nog niet
van kracht. Een budget van 70 miljoen werd voorzien door het
Ministerie van Sociale Zaken. De minister heeft nog niet getekend
en het RIZIV kan pas nomenclatuur nummers toekennen na de
ondertekening van het ministeriële besluit. Er is dus geen enkele
hoop dat er nog terugbetalingen zullen zijn in1991.
In februari 1992 gaan de gesprekken over drukkleding verder met
het RIZIV.
Zolang er geen resultaat is blijft de terugbetaling van drukkleding
een prioritaire eis van de Stichting.
1993: Verruiming en herstructurering van de Stichting waardoor de brandwondenwereld een beetje meer betrokken wordt bij het bestuur van de Stichting.
December 1994: Switel ramp. De nasleep van de ramp betekent een nieuwe
dynamiek voor de Stichting. Na de Switel ramp van 31 december 1994, wordt Prof.
H. Claassens, docent verzekeringsrecht gevraagd om de pijnlijke situatie waar de
slachtoffers van deze ramp zich bevinden te onderzoeken.
Het subrogatierecht wordt afgeschaft
Dit neemt enorm veel van de energie van de Stichting, vergaderingen met slachtoffers, persconferentie, gesprekken met verzekeringsmaatschappijen.
In 1995 werd de eerste commissie binnen de Stichting opgericht die op welbepaalde criteria de hoge remgelden ging controleren, die het voorschrijfgedrag
van de artsen te weten kwamen, de verschillen in de ziekenhuisadministraties
blootlegde: de Commissie Sociale Assistenten
Zij begonnen met het opstellen van een sociaal financieel dossier per patiënt die
het economisch moeilijk heeft.

7

Anekdotes
• NV Music Hall: 6 oktober 1990 Barry White “The best of the proms” ten
voordele van de Stichting in de Expo-hallen van Gent. Gastpianist Willy
Claes.
• Operatie McDonald met Ronald Mac Donald. 9 maart 1991 kinderdag
bij McDonald aan de Brusselse beurs, na het succes van een nationale
preventiecampagne met Ronald Mac Donald.
• 3 december 1990: First Alert maakt voor Batibouw een veiligheidskit met
brandblusser, blusdeken, rookmelder een zaklamp voor 2.270 BEF.
• 8 november 1990: concept en contract wordt getekend voor het stripverhaal “Pas op, het brandt!”
• De Stichting ondersteunt op 24 juni 1991 zeer nadrukkelijk een patiëntendag in Malle georganiseerd in samenwerking met de Vereniging voor
Brandwondenpatiënten van Leuven en Brussel. Mevrouw Wilfried
Maertens is de meter en woont de ganse dag de manifestatie bij.
• 10 tot 16 mei 1991: “Village enfants admis” in samenwerking met het
Reuzenhuis.
• De heer Willy de Beir vindt 175.000 BEF sponsoring voor aankoop van faxtoestellen, bestemd voor de brandwondencentra bij de coördinatie
van het rampenplan.
• 10 juni 1991: persconferentie bij de Nationale Loterij ter gelegenheid van
de voorstelling van het BABI rampenplan.
• 19 september 1991: “Back draft”: Gala voorstelling van deze film in
Kinepolis in aanwezigheid van de brandweer. First Alert doet promotieactie in alle Brico’s bij de start van de film in de bioscoopzalen.
• 29 september 1991: Persconferentie met ABB in het Militair Ziekenhuis. De
brandwondencentra ontvangen een professionele “Burn kit” van ABB in
het kader van het rampenplan.
• 6 september 1992: Brandwondencentrum van Leuven organiseert een
patiëntendag in Houthalen.
• Eerste Reuzenhuis 19 tot 25 mei 1993 in samenwerking met BGJG.
• Van 23 tot 26 mei 1993 is de Stichting aanwezig met een stand “Ecole du
risque” in Schaarbeek. Dit in een speciaal ontworpen woonwagen voor
deze activiteit.
• Het contract tussen Hugo De Kempeneer (HugOké) en de Stichting voor
“Vuur, vriend of vijand” wordt besproken. De Brusselse brandweer
samen met het Brussels Gewest investeren 1.500.000 BEF in deze ontwikkeling en uitgave. ABB vult het tekort aan!
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1996 - 2000
1997: Binnen de Stichting spreekt men voor het eerst over automatisering en het
gebruik van een PC. Vrijwilligers willen een handje toesteken.
1997-1988: Zonta International.
Een eerste project waarbij de Stichting alle organisaties actief rond de veiligheid in de privé-sfeer aan één tafel krijgt. Dit was tot nu toe niet
gebeurd.
De coördinatie werd toevertrouwd aan KVIP (Coördinatie Veiligheid In de
Privé-sfeer) in nauwe samenwerking met de Nationale Stichting voor Hulp
aan Zwaar Verbranden, Rode Kruis Vlaanderen, Antigifcentrum, Office
National de l’Enfance, Kind en Gezin, Educa–Santé. Het scenario en de
slagzin “Brandwonden voorkomen? Een kinderspel!” worden unaniem
door alle partijen aanvaard. Het hele project wordt als uitzonderlijk
beschouwd.
Onze dank gaat uit naar Zonta en ABB Verzekeringen; zonder hun financiële steun was dit nationale project nooit haalbaar geweest. Er zijn een
video, een boekje en een voorlichtingsfolder ter beschikking.
Op 6 mei 1998 heeft er een persconferentie plaats om het project
“Brandwonden voorkomen? Een kinderspel!” voor te stellen.
Le Soir

Mais pourquoi une campagne? Parce que, en règle général, les jeunes
enfants ne se brûlent pas “de leur propre faute” mais parce que les adultes
créent des circonstances favorables à de tels accidents…
…. Pour Johan de Jager, administrateur délégué de la Fondation il est aussi
primordial d’apprendre aux enfants, tout en les protégeant de leur saine
curiosité, à vivre avec les danger, surtout quand on sait que, statistiquement, le foyer est deux fois plus dangereux que la route…

De Morgen

…Baby’s en peuters zijn de grootste risicogroep wat ongevallen thuis
betreft. “Patiëntjes van 0 tot 5 jaar maken jaarlijks ongeveer 20% uit van het
totale aantal brandwondenpatiënten”. Dat is teveel vindt dokter Raymond
Peeters.
…de campagne is een initiatief van de Nationale Stichting voor Hulp aan
Zwaar Verbranden, in samenwerking met Rode Kruis Vlaanderen, Kind en
Gezin…
… Een mentaliteitswijziging bij de ouders blijft het belangrijkste volgens dokter Peeters.
In het kader van de Nationale Preventieweek van 1997 krijgen 20 gemeenten van
iedere regio gratis rookmelders, budget 1.500.000 BEF, en de daarbij horende
praktische instructies. Dit is een bedrag dat door een federaal akkoord werd
goedgekeurd. Het thema van 1998 wordt al vastgelegd: “Brandveilige
Studentenkoten”
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De Nationale Brandpreventieweek
De Nationale Brandpreventieweek werd georganiseerd van 1991 tot 1998.
Het initiatief ging uit van de Stichting, ANPI, Educa-Santé, KVIP, Brandweer
Brussel, Ministerie Binnenlandse Zaken.
De bedoeling was de bevolking te sensibiliseren. Thema’s als rookmelders,
brandgevaar in studentenkamers, het vluchtplan werden op alle manieren
dichter bij de bevolking gebracht.

De stichting spreekt voor het eerst een sponsor uit de industrie aan om een campagne te voeren. Met de firma Grohe wordt een overeenkomst afgesloten over
een campagne rond warm water. Hete vloeistoffen en te warm sanitair water
waren toen en zijn vandaag nog steeds de grote boosdoeners van brandwonden
bij kinderen en ouderen.
De Switel slachtoffers hebben nog altijd problemen met hun verzekeringen. 6
maanden na de ramp organiseert de Stichting op donderdag 15 juni 1995 een
persconferentie waar de toestand wordt aangeklaagd.
In het dossier is er geen enkele vooruitgang geboekt. 115 dossiers werden ingediend. Er werd een postale enquête naar de 115 slachtoffers gestuurd, die door
56 werd beantwoord.
Op een bijeenkomst van 9 december 1996 komen er ± 60 slachtoffers opdagen.
De pers wordt niet toegelaten. Professor Claassens beantwoordt zo duidelijk
mogelijk alle vragen.
1998: De stichting ondertekent een samenwerkingsakkoord voor het psychosociaal onderzoek met de Nederlandse Brandwonden stichting.
Het Nationaal Comité van Sociaal Werkers (de huidige commissie van sociale
assistenten) stelt objectieve criteria op. Deze criteria zullen op een correcte wijze
terugbetalingen regelen aan de patiënten.
1999: Brandwondenkampen.
De stichting sponsorde het NBC kamp voor een bedrag van 250.000 BEF.
Het kinderfonds Merlijn.
In 1999 heeft een comité zich voorbereid op een flamboyante start in 2000. Er werden verschillende vergaderingen belegd onder de leiding van de heer Walter
Vermeiren. Een eerste sponsortoekenning van CERA holding kwam binnen voor
het einde van het jaar voor een bedrag van 300.000 BEF . Het Kinderfonds Merlijn
kan van start gaan met een beginkapitaal van 720.500 BEF voortvloeiend uit vorige acties met Libelle, Femme d’Aujourd‘hui en KBC.
1999: Vuurwerkcampagne.
Onder impuls van de werkgroep “Vuurwerk 2000” van de politie Hemiksem, organiseerde KBC een persconferentie op 21 december 1999. De partners van deze
campagne, Het Greet Rouffaer Huis, Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie
en de Nationale Stichting voor Hulp aan Zwaar Verbranden zijn vroeg in het jaar
begonnen met de voorbereidingen van deze campagne. Die groeide uit tot een
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nationale campagne dank zij de medewerking en sponsoring
van KBC en CBC. De persconferentie mocht rekenen op de aanwezigheid van mevrouw Greet Rouffaer. Zij sprak uit haar eigen
ervaringen, in naam van alle brandwondenslachtoffers van
België.
1999: Reuzenhuis.
De stichting neemt deel aan een actie van de “Gezinsbond” met
het Reuzenhuis waarin alles driemaal groter is dan normaal. Zo
kan een volwassene ervaren welke gevaren kleuters lopen in een
doodgewone keuken, woonkamer, badkamer. De meeste ongevallen bij baby’s en kleuters gebeuren immers in de “veilige”
thuisomgeving.
In de stad Brugge eindigde de zeer vermoeiende trek door Vlaanderen van het
Reuzenhuis. Het was een fantastische ervaring om deze toer door verschillende
Vlaamse steden te mogen meemaken. De Bond van Grote en Jonge Gezinnen
realiseerde in samenwerking met Kind en Gezin een zeer waardevolle campagne
ter voorkoming van thuisongevallen, waaronder de brandwonden zeker een
belangrijke plaats innemen. De tournee door Vlaanderen in 1998 en 1999 mocht
rekenen op een belangstelling van 43.014 bezoekers.
Het Greet Rouffaer Huis begon in 1999 met haar eerste activiteiten.
Promedia sponsort de Stichting door een aanzienlijke advertentieruimte ter
beschikking te stellen. In 1999 werd de slagzin “Eerst water, de rest komt later” in
alle edities van de Gouden Gids in vierkleur afgedrukt. Ook de volgende jaren
mag de Stichting rekenen op die advertentieruimte, waarmee Promedia een zeer
belangrijke partner is van de Stichting. Vanaf 2000 kan in alle boekdelen ook de
URL van de website worden vermeld: www.brandwonden.be en
www.brulures.be.
2000: een goed jaar
De Directie van de Nationale Loterij neemt de beslissing om de samenwerking met de Stichting verder te zetten.
Het Kinderfonds Merlijn.
In 2000 besliste Yamanouchi (Japans bedrijf) de Stichting en het
Kinderfonds Merlijn te steunen voor een bedrag van 15.000 $. Lions Club
Damme-Zwin schonk 300.000 BEF en de Opera Rigoletto, georganiseerd
door dezelfde club bracht nog eens 200.000 BEF op.
Naar aanleiding van de rally “De kilometers van het hart” mocht het
Kinderfonds Merlijn vanwege Ford Motor Company een cheque ontvangen van 200.000 BEF en nog één van 36.000 BEF van de deelnemers aan
Walter Vermeiren
de rally.
Ook de Kiwanis deden hun aanzienlijke duit in het zakje: 300.000 BEF
Eenzelfde bedrag werd geschonken door Cera-Holding.
Het Kinderfonds Merlijn kon dit jaar tussenkomen in twee dossiers voor een
bedrag van 1.050.000 BEF.
Brandwondenkampen.
De Stichting sponsorde het National Burn Camp voor 450.000 BEF en het thermale
kamp vanuit het brandwondencentrum van het Militair Ziekenhuis voor 600.000
BEF.
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Pilootproject “Brandpreventie Thuis en op het Werk”. KBC en de Stichting hebben samen een project uitgewerkt op basis van een eerste realisatie door IMEC.
Het project heeft tot doel via de bedrijven meer mensen te bereiken met preventieboodschappen. Er werd een video gemaakt van 18 minuten en twee publicaties: “Brandpreventie Thuis” en “Brandpreventie op het Werk”.
Website van de Stichting.
Er werden 2 domeinnamen geregistreerd: www.brandwonden.be en www.brulures.be. De website is in volle voorbereiding. De Stichting treedt tot het e-mail verkeer toe met twee e-mail adressen: info@brandwonden.be en info@brulures.be.
Psychosociaal Onderzoek: De Stichting ondersteunde gedurende drie jaar een
Nederlands - Belgisch wetenschappelijk onderzoek dat toen liep in alle
Nederlandse en alle Belgische brandwondencentra.
Het onderzoek richtte zich op de psychosociale problematiek van brandwondenpatiënten.
Het was een follow-up onderzoek dat de aanpassingsproblemen van brandwondenpatiënten probeerde in kaart te brengen en te identificeren. De patiënten
werden tot een jaar na hun verbranding gevolgd.
Dit groots opgezette onderzoek focuste op de impact van een posttraumatische
stressstoornis (PTSS) en indicatoren die kwaliteit van leven na de verbranding beïnvloedden.
Leesboek “Argus”
In 1999 vatte Mia Van Laeken
van het Vlaams Instituut voor
Gezondheidspromotie (VIG) het
idee op om een vertel- en leesboek voor kinderen te laten
schrijven over thuisongevallen
en vooral brandwonden bij
jonge kinderen, met daaraan
verbonden een pedagogisch
dossier.
In het jaar 2000 werd dit project
uitgewerkt, De Stichting heeft de
inhoudelijke en de praktische
kant op zich genomen in samenwerking met KBC.
Het pedagogische dossier werd
in samenwerking met vzw. ”Het
Greet Rouffaer Huis” opgesteld.
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Anekdotes
• Prof. W. Boeckx organiseert in 1997 Leuven het Europees Brandwonden
Congres (EBA). Het werd een buitengewoon interessant en succesvol
congres.
• Rotaract Gent Noord schenkt 10.0000 exemplaren van “Pas op het
brandt!” aan het brandwondencentrum UZ Gent.
• De firma Galenco sponsort 10.000 boekjes “Brandwonden genezen.
Hoe verder?” Deze boekjes zijn vooral bestemd voor de patiënten die
het brandwondencentrum verlaten.
• Op 10 december 1997: persconferentie over vuurwerk op het militaire
domein van de Ontmijningsdienst in Meerdaal waar alle in beslag
genomen vuurwerk wordt opgestapeld. Een nieuw wetsvoorstel dat in
voege zal treden vanaf 1998 wordt die dag voorgesteld.
Onverantwoorde vuurwerkmakers zullen gestraft worden.
• Een preventie campagne over vuurwerk zal ook plaats vinden op het
Leuvens Kerstdorpje’97.
• Brandwondenpatiëntendag te Loverval op 9 oktober 1999. De stichting
sponsorde deze zeer welgeslaagde congresdagen met een bedrag
van 100.000 BEF.
• European Burns Association. 8ste Congres, in Griekenland. Thema: het
dossier over de haalbaarheidsstudie van registratie van brandwonden
in verschillende Europese brandwondencentra ingediend bij de
Europese Unie,
• 19/05/2000 Persconferentie over de gevaren van de barbecue,
gehouden in samenwerking met KBC, CBC en gerenommeerd kok
Frank Fol.
• Postercampagne: Gevaren van Vuurwerk. Twee soorten posters werden aangemaakt: één voor verspreiding in publieke plaatsen en een
tweede werd op 31/12/2000 in de meeste Nederlandstalige en
Franstalige kranten verspreid.
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2001-2006
Brand in Volendam.
Op 1 januari 2001 werd Nederland opgeschokt door een vreselijke brand in
Volendam, waarbij zeer veel jongeren omkwamen en zeer velen zware brandwonden opliepen.
Een rampenplan werd opgezet en er werd aan België gevraagd om 18 slachtoffers te kunnen opnemen in onze brandwondencentra voor deze specifieke verzorging.
De Nederlandse Brandwondenstichting heeft heel even beroep gedaan op onze
Stichting om de communicatie, het taalprobleem, tussen de slachtoffers en het
verplegend personeel die opgenomen waren in Loverval en Liège, te regelen.
Nationale Patiëntendag van 20 mei 2001.
De nationale patiëntendag van 20 mei 2001 was een groot succes: 7.000 à 8.000 mensen. Het personeel van het brandwondencentrum van Neder-over-Heembeek en de heer Martin
Margodt, voorzitter van de vzw. Pinocchio, hebben zich maanden uitgesloofd om van deze dag een onvergetelijke dag te
maken.
De Website.
De website van de Stichting is on line sinds zondag 20 mei ter
gelegenheid van de nationale patiëntendag: www.brandwonden.be - www.brulures.be.

Nationale Patiëntendag: solidariteit

Viering van de 15de verjaardag van de Stichting te Namen
en te Brussel.
Bij deze gelegenheid werd een colloquium gehouden:
“Behandeling van Brandwonden: ethische en economische
aspecten”. Dat werd wegens het grote succes in samenwerking
met BABI en met de steun van CBC op 12 oktober 2002 in Luik

overgedaan.
Lions Club Bruxelles Royal en de Stichting gaan in vriendschap uit elkaar in 2003.
Na alle jaren van samenwerking was het een emotioneel moment. De Stichting
staat op haar eigen benen.
“Kinderen hebben ook wasvoorschriften”: persconferentie van 14 november
2002 in Brussel. Aanleiding hiervoor waren het Europees onderzoek naar warm
water verbrandingen en de komende campagne “Kinderen hebben ook wasvoorschriften” in samenwerking met KBC. De campagne liep in Het Laatste Nieuws
en op radio via VRT en RTBF.
Op dat zelfde moment verschenen er ook 5 redactionele artikelen in Het Laatste
Nieuws. Aan deze sensibilisatiecampagne werd door KBC een fundraisingactiviteit
gekoppeld ten voordele van de kinderkampen die de Stichting ondersteunt.
Aansluitend en als afsluiter van de brandpreventieweek werd er een symposium
gehouden op 23 november: “Het warm water opnieuw uitgevonden”.
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Eerste ervaringen met e-prevention.
Gelijklopend met de campagne “Kinderen
hebben ook wasvoorschriften” in de krant en
op radio werd een test uitgevoerd naar
mogelijkheden van het verspreiden van preventieboodschappen via website en e-mail.
De boodschap werd verstuurd naar 16.000 email adressen. Meer dan 1/3 van de ontvangers hebben de website bezocht.
Naar personen, die zich geregistreerd hebben, werd naar het einde van het jaar een
tweede preventieboodschap gestuurd: “Laat
één vuurpijl jouw eindejaar niet verknallen”.
Opnieuw steeg het aantal bezoekers van de website.
Dossier: betere terugbetaling van nazorg voor brandwondenpatiënt.
De Stichting en BABI vragen aan Mieke Vogels, Vlaams Minister van
Volksgezondheid om contact op te nemen met haar collega van Sociale Zaken
om de nazorg van brandwonden in België bespreekbaar te maken. Wat ook
gebeurde, daar hebben Dr. Raymond Peeters, Prof. Stan Monstrey en dokter Jean
– Philippe Fauville gelobbyd om de zo nodige nazorg aan te kaarten. Vandaag
zijn daarvan de eerste resultaten merkbaar.
Eerste hulpkit bij brandwonden.
Op vraag van KBC heeft de Stichting een “EHBO kit voor brandwonden” samengesteld. Dit ter ondersteuning van hun polis “Verzekering ongevallen in de privé
sfeer”.
Maart 2003. Naar aanleiding van Batibouw organiseert de Stichting bij het eigen
e-mail adresbestand een enquête over de kennis van preventie in eigen
woning. 30% van de aangeschreven e-mail adressen heeft de enquête op de
website ingevuld. De spectaculaire resultaten werden in een perscommuniqué
naar de pers verspreid en haalden het VTM journaal.
De resultaten van deze on line enquête
Slechts 36,1 % van de respondenten beschikken over ROOKMELDERS thuis.
Positiever is dat 65,7 % van de bezitters deze rookmelders minstens maandelijks
onderzoekt op functioneren.
Anderzijds kunnen wij stellen dat de preventiecampagnes, die door de
Nationale Stichting en zijn partners werden uitgevoerd, hebben geresulteerd in
enkele merkwaardige en positieve resultaten: 97% van de respondenten kent
«Eerst water, de rest komt later». 96 % weet dat warm water derdegraads
brandwonden kan veroorzaken en 99% weet dat een brandende friteuse NIET
met water dient geblust te worden.
Het Kinderfonds Merlijn
In juni 2003 werd door de oprichter van het Merlijnfonds en de Stichting een conventie ondertekend waardoor het Merlijnfonds opgenomen wordt in de Stichting.
De opdracht werd duidelijk omschreven en kan in die zin beschouwd worden als
eerste concept voor het zorgtraject:
- Kinderen die door hun brandwonden hun studies moeten wijzigen zal het
Kinderfonds Merlijn helpen bij het zoeken naar nieuwe talenten en studiemogelijkheden, waardoor zij een normaal beroepsleven kunnen gaan vooropstellen.
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Kinderen waarvan de ouders zware brandwonden hebben opgelopen, helpen bij het verder afwerken van hun studies, omdat het gezinsinkomen zo sterk
is gedaald dat deze kinderen hun studies zouden moeten stoppen.
Deze dossiers worden ingediend bij het de Commissie Sociale Assistenten die
op basis van objectieve criteria de financiële tussenkomst bepaalt.
De rookmelder.
Het jaar begint met een reële positieve bewustwording van het belang
van de rookmelder. Het debat begint dan ook op politiek vlak zijn
gevolgen te dragen. Door een uitspraak van de Raad van State ligt de
bevoegdheid echter voor de veiligheid in woningbouw op regionaal
vlak. In Wallonië hebben de kamerleden Hervé Jamar en Philippe
Fontaine een regionaal wetsvoorstel ingediend,

Belgacom.
De Stichting heeft de brandpreventiecampagne voorgesteld aan Belgacom.
Naast de campagne is hieruit een stevige band gegroeid. Hieruit zijn ook de contacten ontstaan waardoor het mogelijk was de campagne “Preventie Thuis en op
het Werk” aan alle veiligheidsadviseurs van Prebes (Federatie van veiligheidsadviseurs) te communiceren.
Financiële tussenkomst
Op de vergadering van de Nationale Commissie van Sociale Assistenten van
3 januari 2004 wordt besloten dat uit de psychosociale en financiële patiëntendossiers van het afgelopen anderhalf jaar blijkt dat de maximum factuur géén
merkbare verbetering brengt in het geval van brandwonden en de D – medicatie
Gasramp van Ghislenghien
De besprekingen over betere terugbetalingen voor D-medicatie, actieve verbanden en drukkleding voor slachtoffers van brandwonden raken in een stroomversnelling. Uit verklaringen van Rudy Demotte, minister van Sociale Zaken kan
afgeleid worden dat in de toekomst er niet enkel voor de slachtoffers van
Ghislenghien maar voor alle brandwondenslachtoffers een structurele verbetering
zal komen zowel in de acute fase als in de lange nazorg.
De Belgische BrandwondenStichting wordt door de FOD Sociale Zaken aangeduid als aanspreekpunt en coördinator voor de verdere besprekingen.
Gebudgetteerd zouden reeds zijn het aanstellen van een halftijdse psychologe en
een halftijdse coördinator per brandwondencentrum.
Sensibilisatiecampagne voor het plaatsen van een rookmelder in het Brussels
Gewest.
De Belgische BrandwondenStichting wordt
gevraagd om de volledige campagne te
coördineren. Het was een grootse sensibilisatiecampagne met TV spots, affiches in
de abribussen van JC Decaux, publiciteit in
de lokale bladen en een foldercampagne
in iedere brievenbus van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest,

16

Website.
Het aantal bezoekers van onze website steeg van 32.790 bezoekers in 2003 naar
229.336 in 2004. Dit resultaat is vooral te danken aan de verschillende preventieboodschappen die de Stichting verstuurde.
Indirecte campagnes: via bedrijven en brandweer. Een volledige sensibilisatiecampagne “Brandpreventie thuis en op het werk” voor het plaatsen van rookmelders wordt ter beschikking gesteld van de Belgische bedrijven om hun werknemers te motiveren thuis een rookmelder te plaatsen. Deze campagne kunnen zij
op hun intranet plaatsen.
De verschillende brandweerkorpsen van België werden aangeschreven voor
aankoop van rookmelders aan een speciale gunstprijs.
In het najaar worden 3 preventiecampagnes via e-mail verstuurd:
een tweede campagne voor het plaatsen van rookmelders wordt verstuurd
zowel naar privé personen als bedrijven. Hier wordt vooral de aandacht gevestigd
op het feit van NU te kopen en niet te wachten.
voor Kerstmis krijgen de mensen tips voor een veilige kerstboom met het verzoek
een videoclip van een brandende kerstboom te bekijken. Meer dan 60% van de
ontvangers bezoeken de website om de videoclip te bekijken.
Vlak voor Nieuwjaar stuurt de Stichting haar beste wensen en worden enkele tips
gegeven om veilig vuurwerk af te steken.
Rookmelderdecreet in Wallonië.
Naar aanleiding van de sensibilisatiecampagne in het Brussels Gewest werd de
Stichting door verschillende Waalse gemeenten, foyers en bedrijven gecontacteerd om hen informatie te verstrekken over deze rookmeldercampagne.
Persconferentie: “1 jaar na Ghislenghien; de rol van de nazorg”
Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken kondigt het KB aan waarin de
brandwondencentra een halftijdse coördinator en een halftijdse psychologe wordt toegekend om de betere opvolging van de brandwondenpatiënt in België te garanderen. Dit is een eerste stap vanuit de FOD Sociale
Zaken naar de erkenning van de problemen van de brandwondenpatiënt.
Op deze persconferentie was er een enorm grote belangstelling voor de
psychologische gevolgen van brandwondenongevallen.
Het Zorgtraject: de opvolging van de patiënt verzekeren van de opname na de brandwonde tot de nazorg na de hospitalisatie en de herinteRudy Demotte
gratie in de maatschappij. De commissie Zorgtraject moet nagaan wat
de meest elementaire behoeften zijn van de brandwondenpatiënten tijdens en
na de opname. Het zal een team worden met één coördinator bestaande uit
behandelende artsen, hoofdverpleegkundigen, psychologen, sociale assistenten,
fysiotherapeuten en plastisch chirurgen. Er wordt ook nagegaan hoe een uniform
registratiesysteem de opvolging van de patiënt kan mogelijk maken en vergemakkelijken. De vraag naar betere terugbetalingen blijft evenwel onbeantwoord.
Legaten en de Belgische BrandwondenStichting.
Er werd een folder bezorgd aan de notarissen met informatie over de voordelen
van het duo-legaat, waarbij zowel de familieleden als de Stichting voordeel kunnen halen.
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Website bezoek.
Dank zij de e-prevention mailings is het website bezoek gestegen tot bijna 400.000
bezoekers in 2005,
Fundraising: de inzameling van fondsen wordt geïntensifieerd.
2006 Solidarité Ghislenghien. De Commissie Sociale Assistenten van de Stichting
heeft op basis van interviews met elk slachtoffer en van de studie van hun financiële situatie (inkomensverlies, duur hospitalisatie, aard van de brandwonden)
voor elk slachtoffer een dossier opgesteld op basis waarvan Solidarité
Ghislenghien uitbetalingscriteria heeft vastgelegd.
Een rookmelderproject voor de gemeenten.
Om de preventieboodschap bij zoveel mogelijk mensen te verspreiden, werden
alle gemeenten aangeschreven om deel te nemen aan een preventiecampagne. Meer dan 40 gemeenten hebben gereageerd en bereiden projecten voor.
Juridische bijstand voor slachtoffers van brandwonden.
Juristen zouden op basis van de medische en paramedische expertise van de
Stichting de dossiers van slachtoffers juridisch kunnen ondersteunen om een betere vergoeding te bekomen voor alle kosten. Die kunnen zowel betrekking hebben
naar het toekomstig functioneren van de patiënt als naar de financiële gevolgen
voor de familie, verminderde arbeidsgeschiktheid, verlies van schooljaar, psychologische opvang, thermale kuren, corrigerende maquillage, apothekerskosten.
Persconferentie NBC – jeugdkampen voor
jongeren met brandwonden
Begin maart loopt een campagne ten voordele van de National Burn camps. Deze
campagne wordt ondersteund door een email campagne voor het inzamelen van
fondsen en wordt uitgebreid toegelicht op
de website van de Stichting.
Tijdens een druk bijgewoonde persconferentie wordt door de sprekers, onder wie
Rudy Demotte, minister van Sociale Zaken,
het belang onderstreept van een intense
opvolging van kinderen met brandwonden om ze terug een kans te geven zich
te integreren in de samenleving.
Het bezoek aan de website is toegenomen en zal het half miljoen bezoekers dit
jaar overschrijden. De preventiemailings werden op meer dan 2 miljoen exemplaren verspreid. Tegen eind 2006 zal een volledig preventieprogramma worden
ontwikkeld dat alle aspecten van preventie omvat en dat door iedereen kan
geraadpleegd worden.
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Anekdotes
• Benefietconcert van 6 maart ten voordele van het Merlijnfonds. Totaal
van het benefietconcert: 1.991.111 Bef.
• Opening van Het Greet Rouffaer Huis. Na maandenlange verbouwingswerken werd het Huis officieel geopend op 20 april 2001, in het bijzijn van
verschillende personaliteiten van de stad Antwerpen.
• European Burns Association Congress in Lyon 12 tot 15 september 2001.
De Stichting heeft enkele commissies een nieuwe dynamiek gegeven:
het “Burn prevention committee” en het “Burn camp committee”
• De eerste 5 maanden van 2001 werd Reuzenhuis 3 georganiseerd.
Centre Hospitalier Universitaire Vaudois in Lausanne. Van 19 tot 20 april
2002 werd er een symposium gehouden over de psychosociale en
geestelijke begeleiding van de brandwonde patiënt.
• Brandpreventie en CO-campagne in Oostende. De actie van de Stad
Oostende richt zich enerzijds op het verspreiden van rookmelders en
anderzijds op het verspreiden van informatie over de risico’s op CO-vergiftiging.
• Het Brussels Volkstejôeter: speciale voorstelling “De Traafiest van
Mademoiselle Beulemans” ten voordele van de Nationale Stichting voor
Hulp aan Zwaar Verbranden op 12 februari 2003 in het Kaaitheater te
Brussel. Opbrengst: 5.000 euro.
• Voorlichtingsnamiddagen bij Grohe met medewerking van BABI. Deze
worden gegeven aan installateurs.
• Op dinsdag 16 maart 2004 wordt door de brandweer van Brussel een
cheque overhandigd ten bedrage van 8.500 €. Dit werd verzameld door
verkoop van kalenders en komt integraal de National Burn Camps ten
goede.
• Op 5 en 6 november Malmédy werd de eerste brandwondendag van
de streek gehouden ten voordele van de zelfhulpgroep in oprichting in
de CHU Sart Tilman in Luik.
• Opening brandwondencentrum UZ Gent donderdag 13 januari 2005.
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Feiten en mensen
De Stichting was niet altijd een rustig kabbelende beek en soms leek het op een
kolkende rivier. Vandaag heeft de Stichting de wind in de zeilen en vaart ze een
stabiele koers. Dat heeft de Stichting te danken aan enkele sterke schippers.
De heer Jean Holemans, Lions Bruxelles Royal, heeft contacten gelegd met alle
binnenlandse en vele buitenlandse brandwondencentra. Uit zijn bevindingen
bleek dat de brandwondenpatiënten in België een vergeten groep uitmaakten.
Op grond van die bevindingen besliste de club om deze patiënten te gaan helpen.
De heer André Defêche: als directeur generaal van de Nationale Loterij zorgt hij
ervoor dat de Stichting een startkapitaal krijgt en later als Voorzitter van de Raad
van Bestuur zet hij de Stichting op het juiste spoor.
De heer Willy Velke werd voorzitter van het Directiecomité.
Beiden bleven op post tot in 1999. André Defêche nam om gezondheidsredenen
ontslag als voorzitter en overleed enkele maanden later. Willy Velke bleef in functie tot zijn overlijden enkele maanden na dat van de voorzitter.
Prof. Willy Boeckx tekende de eerste contouren van de medische vereniging die later de BABI werd. Hij en Dr. Raymond Peeters waren de eerste strijders voor een betere terugbetaling. Zij vertegenwoordigden de
BABI binnen de Stichting, maar naar de buitenwereld waren zij evengoed
het gezicht van de Stichting. Dr. Peeters, als voorzitter van het directiecomité engageerde zich helemaal voor de Stichting.

Raymond Peeters

Een duo sterke vrouwen heeft de Commissie voor Sociale Assistenten
vorm gegeven en vormen nog steeds de ruggengraat van deze speerpunt van de Stichting. Corinne Reynders en Christine Helson zijn parels
aan de kroon van de Stichting.

Prof. Hubert Claassens werd na de Switel ramp in 1994 betrokken bij de juridische
problemen van brandwonden. Sedertdien is hij de juridische éminence grise die
nog steeds bereid is nieuwe initiatieven te ondersteunen en die met een jeugdig
enthousiasme nog steeds de juiste vinger in de juiste wonde legt.
Walter Vermeiren heeft zich als geen ander geweerd om de projecten van het
Kinderfonds Merlijn van de nodige financiën te voorzien. Als sponsorwerver heeft
hij zijn gelijke niet in de geschiedenis van de Stichting.
Dr. Jean-Philippe Fauville, voorzitter van de BABI en ondervoorzitter van de Raad
van Bestuur, is tegelijk een gedegen tegenspeler als voorzitter van de BABI, maar
ook een waardevol medestander als het gaat om de verdediging van de belangen van de brandwondenpatiënt.
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Samen met Prof. Dr. Stan Monstrey vormt hij de nieuwe lichting van de medische
sector binnen de Stichting. Prof. Dr. Stan Monstrey heeft steeds een luisterend oor
voor de Stichting en vindt steeds de juiste invalshoek om een probleem of een
project in de goede richting te duwen.
Michel Van Weddingen kent als geen ander de wereld van de fondsenwerving,
Hij kent door familiale omstandigheden ook van zeer nabij de wereld van de
brandwonden en de brandwondenpatiënten. Hij staat altijd klaar om mee te
denken en oplossingen te zoeken.
Charles Albert de Vuyst, Charly voor de vrienden. Onze huidige voorzitter. Wanneer hij spreekt over brandwonden of de brandwondenpatiënt,
heeft hij het niet van horen zeggen. Hij heeft het zelf beleefd en beleeft
het nog elke dag. Wanneer hij zijn mening verkondigt, spreekt hij in naam
van alle brandwondenpatiënten. Hij is dan ook hun beste advocaat.
Als laatste moeten we hier Johan de Jager vermelden. Reeds 20 jaar
gedelegeerd bestuurder. In goede en in slechte dagen. Zijn onbegrensde actieradius reikt van de persoonlijke contacten met slachtoffers die
hem op elk moment van de dag met hun vraag confronteren, van het
Charly de Vuyst
lobbywerk bij instanties om het lot van zijn brandwondenpatiënten te verbeteren, over onderhandelingen met sponsors en rookmelderproducenten, met
boekhouders en bedrijfsrevisoren de balans nakijken, tot en met de technische
discussies over databases, websites, servers.
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Besluit
Alles is veranderd en toch zijn vele dingen dezelfde gebleven.
Uit een analyse van gegevens van 20 jaar brandwondencentrum Gent
bleek dat er een significante daling was van de mortaliteit met ongeveer
25% per 5 jaar. Er werd ook vastgesteld dat in dezelfde periode de gemiddelde oppervlakte van de brandwonde is kleiner geworden.
De strijd om betere terugbetalingen heeft reeds resultaten geboekt. Maar op het
vlak van de nazorg en de begeleiding van de brandwondenpatiënt naar een
terugkeer in de maatschappij, naar een bestaan dat meer is dan gewoon overleven, blijft nog een hele weg af te leggen.
De kansarme patiënt van 1986 heeft het in 2006 nog even moeilijk. Het kind of de
jongere, die slachtoffer wordt van brandwonden, heeft nog steeds af te rekenen
met starende blikken op straat, in de klas en … voor de spiegel.
De financiële steun van de Stichting zal ook meer aandacht besteden aan de
psychologische en sociale nazorg, naar middelen die het bestaan van een
brandwondenpatiënt draaglijker kunnen maken zoals drukkleding, maquillage en
plastische chirurgie.
Om dat te realiseren, zal de Stichting ook in de toekomst fondsen moeten werven.
In een tijd waarin transparantie en goed bestuur op ieders lippen liggen, past het
om op een eenvoudige manier aan te tonen hoe de Stichting vandaag de dag
met haar middelen omspringt.

Aanwending van de middelen
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Oorsprong van de middelen

Bestemming van
de middelen

Giften donateurs

Financiële tussenkomst
patiënten op basis van
objectieve criteria door
commissie sociale assistenten

Opbrengst verkoop rookmelders
+ sponsoring

Preventie en
communicatie

Subsidie Nationale Loterij

Werkingsmiddelen Stichting

Logistieke steun Belgacom

Huisvesting

Het resultaat van deze aanpak is dat het percentage van de kost tegenover de
omzet zeer laag ligt. Dat betekent ook dat alle gelden van donateurs volledig
besteed worden aan de financiële hulp van de brandwondenpatiënt.
Tussen “Eerst water, de rest komt later” en e-prevention liggen bijna 20 jaar, maar
preventie blijft nog even noodzakelijk en even moeilijk. Moeilijk om mensen tot veilig handelen te overtuigen, moeilijk om alle geledingen van de samenleving te
bereiken.
Toch blijft preventie en zeker brandwondenpreventie een opdracht van levensbelang. Beter voorkomen dan genezen, want brandwonden genezen nooit.

Er zijn personen die in de voorbije 20 jaar ook altijd de Belgische BrandwondenStichting
hebben verdedigd, bijgestaan en vooral geholpen maar die hun discrete rol achter de
schermen hebben verborgen gehouden en die wij hier toch zeker niet willen vergeten
te noemen….:en er zullen nog verschillende zijn die niet genoemd zullen worden!
De heer Henry Weinberg † stichtend voorzitter van Lions Club Royal. Zonder hem géén
Lions Club Bruxelles Royal en dan zeker ook niet de Nationale Stichting voor Hulp aan
Zwaar Verbranden.
Het was echter zijn echtgenote Evelyne Châtelion die hem op het idee bracht om eens
wat meer informatie in te winnen over de benarde toestand van brandwondenpatiënten in België, door de leden van zijn Club.
Meester Philippe Vandewalle die zorgde dat de vzw. Hulpfonds voor Zwaar Verbranden
werd erkend als Instelling van Openbaar Nut.
De heer Paul Ide die de uiterst moeilijke beginjaren er voor moest zorgen dat de
Stichting toch naambekendheid kreeg. Wij denken dat hij hier uiterst goed is in
geslaagd. Verschillende succesvolle persconferentie, campagnes en het bedenken
van het stripverhaal “Pas op, het brandt!” zijn ontsproten in zijn creatieve geest. De heer
Jean – Pierre Jabobs heeft ons in deze, periode ook regelmatig meer dan een handje
toegestoken.
Onze dank gaat hier ook uit naar de heer Erich Poot vanaf het begin de man die onze
rekeningen op papier zette, onze accountant door weer en wind!
Onze bestuurder Théo Hereman liet al twee locaties volledig opknappen en opfrissen:
de Vleurgatsesteenweg en nu onlangs nog de kantoren en vergaderzaal bij Belgacom
in Wezembeek – Oppem. De heer Yves Burton stond ons bij, als binnenhuisarchitect, om
het geheel wat kleur en vorm te geven.
Er zijn personen die door de jaren heen uit de brandwondenwereld verdwenen zijn
maar die als een rots in de branding alle stormen hebben doorstaan in het directiecomité zoals dokter Alain Vanderkelen. Altijd bereid voor zijn patiënten maar ook binnen
de Stichting zeer actief voor het welzijn van deze slachtoffers.
U begrijpt dat er inde voorbije 20 jaar zoveel hulp is geweest van verschillende personen dat wij zeker de beste elementen nog zouden kunnen vergeten…
Maar met de nieuw benoemde bestuurders hebben wij in 6 maanden een enorme
vooruitgang geboekt ik wil deze nu niet opsommen dat is voor binnen 20 jaar…!
Toch wil ik nu al de voorzitter van de directieraad, de heer Bernard Gilles, danken voor
de hulp, steun en vertrouwen die wij van hem in de laatste 20 jaar mochten genieten
maar vooral voor het mandaat van voorzitter van het directiecomité dat hij nu met
verve invult.
Een persoon zou ik echter in het bijzonder willen danken in naam van alle bestuurders
van de Belgische BrandwondenStichting voor zijn inzet als bestuurder, secretaris van de
directieraad, maar vooral als de man die de Stichting binnenbracht in de 21ste eeuw
en die ons een beetje vertrouwt maakte met het Internet gebeuren in al haar toepassingen, de heer Willy Peersman.
Dank zij hem krijgt de Stichting een nationale en internationale uitstraling die heel wat
respect afdwingt. Dank je Willy.
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